ROMANIA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tef/fax t0232-325LO0 cod postal 707450
Nr. 5546 din 04 decembrie 2017

PROCES . VERBAL
-lncheiat astazi 04 decembrie 2017 in cadrul sedintei publice ordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,

gedin[a ordinard din data de 04.12.O17 prin Dispozitia primaruluicomuneiSinegti nr.265 din 28.11.2017
-Notificareaconvocdrii consilierilors-afdcutprinlnvitalia nr.5497 din23noiembrie 2017;
-Publicitateaordinei deziagedinlei s-arealizatprinPublicatianr, 19dindatade28.11.2017 prinafigarela

)
>

avizierul primdriei locale si pe site-ul autoritd{ii;
-Lucrdrile gedin{ei ordinare a Consiliului local din data de 04 decembrie 2017 sunt conduse de cdtre doamna
consilier Mdrgineanu Rozica ales conform H.C.L. nr.63 din29.09.2017.
- Lucrdrile sedinlei au inceput la ora 8,08 la gedintd participd potrivit listei de prezentd sub semnaturi, 12 consilieri
dintre cei 12 consilieri convoca{i care compun consiliul local comunal, absentand din motive personale consilierii: Paftala
loan Paul.

F

De asemenea mai particip6 in calitate de invitati: primarul comunei dl.Petru Hholicov, secretarul comunei dnul Loghin Nancy si delegatul satesc pentru satul Osoi, d-nul Ciornei Neculai.
-Dupd constatarea prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei, se trece la ordinea de zi.
-D-na consilierMdrgineanu Rozica, pregedintele de gedinta supune spre aprobare urmdtoarea ordine de zi:

Nr.

crl.
1

Demunirea prolectului de hotdrdre, a raportului sau
informarii care face obiectul dezbaterii/analizei

lnitiator /restr

- proiect de hatqrare privind|
- aprobarea procesului verbal al gedinlei de consiliu

-consilierii

-secretar

-pnmar

-secretar

de intocmire'

Prezentator

documentult

Prezentatorul avizu
pariea comisiei/lor
soecialitate

localdin data de 27.11.2017:
2

-proiect de hotarare privind:
" aprobarea desemnarii reprezentantului U.A.T. comuna
Sinegfi, judelullagiin A.G.A. din cadrul S.C. APAVITAL

lacob Gheorghild
Bebi

Pricop Mihaela

S.A. /asi

3

-@14-

-pnmar

aprobarea implementdrli proiectului,,Dotarea spaliilor
verzigi de agrement public din satele comunei Slnegfi,

Cons.
Margineanu
Rozica

Paftala Adrian

Margineanu Rozica

iudetul lasi"
-Consilierii aprobS cu unanimitate de voturi 12

voturi "PENTRU" ordinea de zi

prezentatd,

de consiliu local din data de 2711.2017
-d-nul secretar supune aprobdrii P.V. al gedintei ordinare de consiliu din data de 27 octombrie 2017. Nu'sunt obiectii
asupra con(inutului 9i redactarii procesului verbal.
-Cu unanimitate 12 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotd16re insugirea procesului verbal prezentat,
adoptandu-se astfel Hotdrd rea nr.8212017

.

comuna SrneSfi judelul lagi in A.G.A. din cadrul S.C. APAVITAL S.A. lagl,
-prezentarea documentelor: d-nul secretar prezinta consilierilor proiectul de hotarare si argumenteaza necesitatea desemnarii
reprezentantului UAT comuna Sinesti in AGA la APAVITAL SA, aceasta fiind mai mult o formalitate dar care trebuie indeplinitd.
-Nu sunt alte intervenlii obieclii ori amendamente la acest proiect. Supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in
unanimitate -12 voturi ,, PENTRU", devenind Hotirarea nr.83 12017.

-pentrupunctu|2a|ordineidezi:-@:aprobareaimpIementdriiproiectului,,Dotarea
spaliilor verzi gi de agrement public din satele comunei Sinegtr, judelul lagi".
-d-nul secretar intreaba daca vine doamna Poftala Elena sa prezinte acest punct; d-nul primar raspunde ca nu;
- d-nul secretar se adreseaza d-nului primar sa prezinte mai in detaliu pentru a intelege consilierii ce presupune acest proiect;
- d-nul primar roaga pe d-na cons. Margineanu Rozica sa prezinte acest punct si sa ofere explicatii;
- d-na cons. Margineanu R. afirma ca nu mai este dumneaei presedinte la GAL Stejarul si nu stie foarte multe dar incepe sa
prezinte dand citire paginii a doua din rapodul de specialitate intocmit de catre d-na Poftala Elena, responsabil cu achizitiile
publice si proiectele locale;

- la finalul lecturarii descrierii de catre d-na cons. Margineanu R., d-nul primarspune ca "graba pentru aprobarea acestui
proiect este datorita faptului ca trebuie depusa cererea de finantare pana pe data de 8 decembrie";
- mai spune d-nul primar: "vom achizitiona si o scena mobila".."am avut de ales din mai multe variante, am fi putut lua un utilaj
de intretinere a drumurilor, dar am zis ca avem deja un tractor iar daca alegeam sa facem de la inceput un parc banii ne

ajungeau doar pentru unul singur fiindca ar fi trebuit facute studii si alte documentatii care ar fi mancat aproape 30% din
fonduri"; ""atunci am ales sa dotam spatiile existente deja pentru a face cate ceva in toate satele comunei"
- d-nul cons. Prisacariu C. Intreabd: "La Stornesti unde se va face"
- d-nul primar raspunde: "pai o sa vedem, cel mai potrivit arfi pe Agher (denumire populara a unei zone) unde sunt si locurile
alea de case...la Bocnila la fel trebuie sd vedem unde se poate";
-cons. Margineanu R.:"Doar dotare, nu amenajarel"
-d-nul primar: "Da, daca era amenajare nu ajungea decat pentru un singur parc";

-Ordinea de zi fiind epuizatd, consilierii nemaiavdnd si alte probleme de adus in discu(ie, presedintele multumeste
de participare tuturor gi declard inchise lucrarile sedin(ei. Sedinla ordinard s-a incheiat la ora: 08,46.
-Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.

-ln conformitate cu dispozifiile art,'10 din Legea nr.5212003, privind transparenta decizionald in
administra[ia publicd, prezentul Proces verbal se va publica la sediul Primdriei Sinesti gi pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,

Margineanu Rozica

SEcRETAR,

Jr. Nancv Loehin

