OMANIA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tel/fax : 0232-325100 cod postal 707 450
Nr, 5136 din 01 octombrie 20L8

PROCES - VERBAL
incheiat astazi 01 octombrie 2018 in cadrul sedinlei publice extraordinare
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,

a

!' -Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat Tn conformitate cu art. 39 alin.2 din Legea nr 215/200'1 pentru
qedinla extraordinara din data de 01.10.20'1 8 prin Dispozitia primarului comunei Sinegti nr.250 din 28.09.2018.
F
>

-Notificarea convocdrii consilierilors-a fdcut prin Invitafia nr.s126 din 28.09.2018,
-Publicitatea ordinei de zi a gedinlei s-a realizat prin Publicatia nr.14 din data de 28,09. 2018 prin afigare la
avizierul primariei locale $i pagina de internet a primdriei locale
> -Lucr6rile sedin{ei au inceput la ora 8.05, la gedintd participa potrivit listei de prezenld sub semnatura proprie,
11 consilieri dintre cei 13 consilieri convoca{i care compun consiliul local comunal, absentdnd din motive personale
consilierii: Paftald ioan Paul 9i Atasiei Vasile.
-La lucrdri

le'T'

^t?,'ll1,.lig'#,ir"

-

dr Hor icov petru,

secretarul comunei d-nul Loghin Nancy,
delegatul satesc al satului Osoi dl. Ciornei Neculai,
'
T\,,h:
-uuyqvu,rorordreoprezentei
^^^A+^+,
consilierilorsi alegalitatii sedintei potrivitart,40,alin (1)dinLegeanr.215l2Q01 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificdrile si completarile ulterioare, presedintele de sedinta da citire ordinrr o.-zi propusa de primar si supune aprobdrii plenului urmdtoarea rdine de 2i

Inilinlor
Demunireo proiecl de hofirAre, a rtporlului sau
i nfo r mrir i i c ar e fn c e o b i e ct u I de zb a e r i i/a na I iz ei

crt,
1

-

proiect de hotdrdre priyind:

/responsabi I
cle intocmireu
doarmentului.

-consilierii

Prezentilor

Prezentalorul
avizului rlin pafteu
comisiei/ktr de
sncr:inl.itntp

-secretar

-aprobarea procesului verhal al Eedrnfel de consiliu local din
data de 27,09.2018 (art,42 ctLin 5 LegecL nr,215/2001)

2

proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea aclriziliei publice de dolore cu utilaje pentru
-

-pnmar

-pnmar

Paftald Aririan

comunr Sinegli, jwlelul IaSi.

- Se incepe in ordine inversd discutarea ordinii de zi, pentru inceput prezentandu-se proiectul de la punctul 2.
Nemaifiindsi altepropuneri decompletareaordinii dezi,consilierii aprob6cuunanimitatedevoturi ll voturi "PENTRU"
ordinea de

zi

prezentatd.

-Se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatS,
> - pentru punctul 2 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrare privind:
- uprobareu achiziliei publice de dotqre cu utikle pentru comuna SineSti, judelul IaSi.
Prezentare: d-nul primar prezintd proiectul de hotarare aratand cd este vorba despre o modificare achizitia de
utilaje necesare comunitdtii cu precddere pentru serviciile de intre{inere a drumurilor pe timp de iarna. Mai spune d-nul
primar ca dat fiind termenul limitd de 03 octombrie 2018 pana la care trebuie sa depund proiectul pentru achizitia acestor
utilaje, in vederea ob{inerii de finan{are, s-a impus convocarea consiliului in gedin{d extraordinara.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 9 voturi 'PENTRU '' -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal prezentat,
adoptAndu-se astfel HotirArea nr. 7912018.

>
-

-pentru primuf punct al ordinei de zi'. - proiect de hotdrdre privind;

al fedinfei de consiliu local din data de 27,09.2018.
- nu sunt obiec(ii asupra continutului qi redactdrii procesului verbal;
- supus aprobdrii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adoptAndu-se astfel HotirArea nr. 8012018.
aproharea procesului verbal

Alte luari de cuvant:
- consilier Grigorovici D,:"Dupd cum stili, este un control al ministerului, este vorba de ARACIP, si vorvoi sd discute cu
membi ai consiliului local. Cred eu cd cd cel mai precis ar dori sa discute cu cei care fac parte din consiliul de administratie,
d-nul Radu, cu cel care face parte din comisia de violenta, lonul, asa ca am vrut sa anunt din timp Si cred ca vor vrea sd
stea de vorba gi cu dumneavoasfrei (catre primar) gi cu domnul vice,"
- Primar: "Cu mare drag!"

- consilier Grigorovici D.:"De obicei arLinca adsa intrebdri incuietoare. Cum, cu ce a-ti contribuit la cresterea calitdtii in
gcoald? Am suslinut din punct de vedere financiar, am schimbat un acoperig, am inceput alt proiect..."
-consilier Pricop 1." De exemplu pe mine, cu violenla?
- consilier Grigorovici D:"Cel mai important e cd mai sunt mici conflicte dar noi n-am avut cazuri de violenla mai serioase."
- Primar: "Nu a fosf cazul, decat lucruri firegti, intre copii."
- consilier Grigorovici D,:"Documentul de baza pe care ei merg e planul de dezvoltare institu[ional1.
-consilier Pricop l."Cu noi cand vrea sd vorbeascd unde., aici,,.la gcoa/d sau unde?"
- consilier Pricop M.:'La gcoald probabil!"
- consilier Grigorovici D.:"Da, o sa ne spund probabil intr-o zi cand vor dori sd stea de vorbd. E posibil sd vd dea un test pe
calculator unde sd raspundeli cu da gi nu. Un chestionar."
Nemaifiind alte interpeldri sau luari de cuvant, d-napresedintd multumeste de participare tuturor qi decla16 inchise
lucrarile acesteia.
-Sedin{a ordinari s-a incheiat la ora 8.25.
-Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
-ln conformitate cu dispoziliile art 10 din Legea nr,5212003, privind transparenla decizionald in administralia
publicS, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei SINESTI 9i se va publica pe site-ul propriu,

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier

Pricop

J

SECRETAR,
Jr. Nancy Loghin

