ROMANIA

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Teyfax tO232-325L00 cod postal 707450
Nr. 5456 din 27 noiembrie 2017

PROCES - VERBAL
-lncheiat aslazi2T noiembrie 2017 in cadrul sedin[ei publice ordinare
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,

a

D. -Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat in conformitate cu art. 39 alin.1 din Legea nr.21512001 pentru

gedinta ordinard din data de 27.11 0'17 prin DispoziJia primaruluicomuneiSinegti nr.262 din 20.1'1.2017
-Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut prin Invitatia nr . 5367 din 20noiembrie 2017;
-Publicitatea ordinei de zi a gedinlei s-a realizat prin Publicafia nr. 18 din data de 20.11.2017 prin afigare la
avizierul primdriei locale si pe site-ul autoritatii;
D -Lucrdrile gedinlei ordinare a Consiliului local din data de 27 noiembrie 2017 sunt conduse de cdtre doamna
consilier Mdrgineanu Rozica ales conform HCL nr.63 din29.Q9.2O17.
- Lucrdrile sedintei au inceput la ora 8,08 la gedin{d participd potrivit listei de prezentd sub semnaturd, 1 1 consilieri
dintre cei 13 consilieri convoca[i care compun consiliul local comunal, absentand din motive personale consilierii:
Prisacariu Cristinel si Paftala Adrian.

ts
F

De asemenea mai parlicipd in calitate de invitati: primarul comunei dl.PetruHholicov, secretarul comunei si
d-nul Octavian Tomusescu, contabil,
-Dup5 constatarea prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei, .se trece la ordinea de zi.
-D-na consilierMdrgineanu Rozica, pregedintele de gedinf6 supune spre aprobare urmdtoarea ordine de zi:

crt.

Demunirea proiectului de hotdrlre, a raportului sau
informarii care face obiectul dezbaterii/analizei

I

-

proiect de hotdrare privind:

-

aprobarea procesului verbal

Nr.

al

Initiator /resp
de intocmirei Prezentator
documentult
-consilierii

-secretar

-pnmar

-secretar

Prezentatorul avizu
paftea comisiei/lor
sneciali.tate

gedinlei de consiliu

localdin data de 09.11.2017:
2

-proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea rectificarii bugetului local al comunei
Sinesfi judetul lasi pentru trimestrul lV al anului2017
-Consilierii aprobd cu unanimitate de voturi 11

voturi "PENTRU"

ordinea de

zi

lacob Gheorghitd
Bebi
Pricop Mihaela

prezentatd.

al gedinlei de consiliu local din data de 09.11.2017
-d-nul secretar supune aprobdrii P.V. al gedintei ordinare de consiliu din data de 09 octombrie 2A17. Nu sunt obiectii
asupra conlinutului gi redactarii procesului verbal.
-Cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrare insugirea procesului verbal prezentat,

-Aprobarea procesului verbal

adoptand u-se astfel HotirA rea nr.80 12017

.

- aprobarea rectificarii bugetului local al comuneiSlnesti ludeiul lasi pentru trimestrul lV al anului 2017,
-prezentarea documentelor: d-nul contabil dd citire raportului sau de specialitate, si prezintd documentatia suport , respectiv
adresele comunicate din partea Directiei Regionale a Finantelor Publice lasi.
- d-nul Primar informeaza ca prin rectiflcarea de fa{d s-a rezolvat si acordarea majordrilor salariale pentru personalul din
aparatul de specialitate pentru care cregterile salariale de la 01 iulie anul curent nu fuseserd acordate fiind rezolvatd problema
aceasta in intregime.
-d-nul contabil confirmd cele aratate de cdtre d-nul primar spunand ca a fost inchisd situatia pldtilor pentru toatd lumea;
-d-na consilier Mdrgineanu R. intreabd:"Ce sunt sumele cie la invdtdmantul primar prinse aici?"
- d-nul contabil raspunde ca este vorba despre sumele prinse pentru proiectele de investitii pentru scoli,
-Nu sunt alte interven[ii, obiectii ori amendamente la acest proiect, Supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in
unanirnitate -1 1 voturi ,, PENTRU", devenind Hotirarea nr.81 120'17.
-d-na consilier Grigorovici D. se adreseazii Consiliului spunand cd doreqte sa facd o informare asupra unui proiect; Spune ca;
"avem un proiect cu mdsuri pentru prevenirea abandonuluigcolar, se cheamtr $coalri dupd gcoala; este un proiect foarle
imporlant dar este o sumd mare la cofinanlare pentru consiliu";
- d-na consilier Mdrgineanu R. cdtre d-nul contabil:"este proiectul cuprins in adresele pe carc le-ati primit de la scoli'',
-d-nul contabil:am luat in calcul pentru bugetul initial de anul viitor;
- d-nul Ciornei l. (delegatul satesc ptr. satul Osoi): "Ce facem domnule cu gunoiul dla de acolo, sd vind sd-l impinga in gan{ sd
cure[e locu|
- d-nul consilier Sirghe G.: "Eu am o altd propunere, sd vind gl sriJ scoatd din gant"

-Ordinea de zi fiind epuizatS, cohsilierii nemaiavdnd si alte probleme de adus in discu{ie, presedintele multumeste
de participare tuturor gi declard inchise lucrarile sedinlei, Sedinla ordinard s-a incheiat la ora:08,42.
-Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.

.ln conformitate cu dispozitiile art.'10 din Legea nr. 5212003, privind transparen[a decizionald in
adrninistralia publici, prezentul Pioces verbalse va publica la sediul Primiriei Sinesti gi pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,

SECRETAR,

Jr. Nancv Loshin

