R.OMANIA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tel/fax : 0232-325100 cod postal 707450
Nr.

4069 din'10 aueust 20L8

PROCES.

VERBAL

-incheiat astazi 10 august 2018 in cadrul sedinlei publice ordinare
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,

a

> -Consiliul Local al comunei Sinegti a fostconvocat in conformitate cu art.39 alin.1 din Legea nr.21512001 pentru
qedinla extraordinard din data de '10 08.2018 prin Dispozitia primaruluicomuneiSinegti nr.212 din 07.08.2018.
F
)

-Notificarea convocdrii consilierilors-a fdcut prin lnvitalia nr.4005 din 07.08. 2018 ,
-Publicitatea ordinei de zi a qedin[ei s-a realizat prin Publicatia nr. 10 din data de 07.08.2018 prin afigare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primdriei locale,
> -Lucr6rile sedinlei au inceput la ora 8.07, la gedinld particip6 potrivit listei de prezen{5 sub semnaturd proprie,
10 consilieri dintre cei 13 consilieri convocati care compun consiliul local comunal, absentdnd din motive personale
- Carcea Dumitru, Prisacariu Cristinel, gi Pricop loan,
consilierii:
-La lucrdrile sedintei mai participd
. -primarul comunei dl,Holicov Petru
- secretarul delegat comunei d-na lacob Cristina.
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mai participa in calitate de invitati:
^^ aserrlenea
delegatul sdtesc al satului Osoi dl. Ciornei Neculai,
r-\rrnA aana*a*erea
prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei potrivit a11. 40, alin. (1) din Legea nr. 215 12001 a
-uuPd
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administratiei publice locale, republicata, cu modificdrile si completarile dlterioare, secretarul delegat informeaza consilierii
ca trebuie sa aleaga un presedinte de sedinta pentru lucrarile de fata, dat fiind ca presedintele ales pentru trimestrul in curs
:

lipseste,
In randul consilierilor se face propunerea pentru doamna consilier Pricop Mihaela, ceilalti consilieri fiind de acord in
unanimitate, Supus aprobdrii, cu unanimitate 10 voturi "PENTRU " -consilierii aproba prin hotdrdre insugirea procesului
verbal prezentat, adoptdndu-se astfel prima hotarare, Hotd16rea nr.65/2018. Astfe, trec6ndu-se la ordinea de zi propusa de
primar cu includerea si a punctului privind alegerea presedintelui de sedinta, d-na pregedinta de gedintd prezintd consillerilor
r
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-alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta din 10 august
2018 in condiliile art,47 alin,3 din Legea nr.215/2001.
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- proi.ecl de hotdrdre prittind.
-aprobarea procesului verbal al gedrnfei de consiliu local din
data de 26.07,2018 (art.42 alin.5 Legea nr.2l5/2001)

-consilierii
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- proiect de hotdrdre prfuind.
- aprobarea reamplasarii unui numar de de

-pnmar

-cadastrist

-pnmar

-contabil

-secretar

cinci stalpi de

lacob Gheorghila
Bebi

iluminat public aflati pe domeniul privat al Consiliului Local al
comunei Sinegfi judeful /a9i
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- proiect cle hotitrdre prit,i.ncl:
- aprobarea siinsugirea inventarului bunurilor care aparlin
domeniului public al comuneiSinesfi. iudeful /asi.

Paftalii Adrian

-Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprob6 cu unanimitate de voturi 10 voturi
"PENTRU" ordinea de zi prezentatd.
-Se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatd:

> -

>
,

pentru dezbaterile Consiliului local din
-Cl_egerea presedintelu
si aprobat in unanimitate cu 10 voturi, Hotararea nr.65/2018.

pentru primul punct al ordinei de zi:

10 auqust 2pl

3- esfe
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-pentru punctul 2 al ordinei de zi : - proiect de hotdrdre privind:
- Aprobarea procesului verbal al gedintei de consiliu local din data de 26.07.2018.
- nu sunt obiectii asupra con(inutului 9i redactdrii procesului verbal
- supus aprobdrii, cu unanimitate 10 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adoptAndu-se astfel Hotdrirea nr. 66/201 L

>
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-pentru punctuf 3 al ordinei de zi , -Wiect de hotdrAre privind:
- aprobarea reamplasarii unui numar de de cinci stalpi de iluminat public aflati pe domeniul privat al
Consiliului Local al comunei Sinegti, judetul lagi,
-d-nul primar prezinta proiectul de hotarare si explicand legalitatea, necesitatea si oportunitatea acestui proiect;
-Supus aprobdrii cu unanimitate 10 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotdr6re, adoptAndu-se astfel
HotarArea nr,6712018.
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-pentru punctul 4 al ordinei de zi'. -proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea si insugirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sinesti, judetul

Iasi.
-d-nul primar prezinta proiectul de hotarare si explicand legalltatea, necesitatea si oportunitatea acestui proiecti
" d-nul contabil Tomugescu O. da citire raportului sau de specialitate ardtand 9i argumentand capitolele cu sumele ce
sunt supuse rectificarii conform documentelor suport la proiectul de hotarare.
-Supus aprobdrii cu unanimitate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotdr6re, adoptAndu-se astfel
HotarArea nr.6412018.
Dupd epuizarea dezbaterilor pentru ordinea de zi aprobatd au mai avut loc urmetoarele interventii:
- d-na consilier Grigorovici D .', La iluminatul public.. . in Sfornesfl se aprinde mai repede decat in Slnesfl,
-primar: A ramas, posibil de atunci cand s-au facut reparatii. Doar cand vine d-nul vice o sa rezolve, ca e/ se ocupa.
-d-na consilier Pricop M.: Sl eu zic la fel, rn Sinesfl se aprinde lumina mai taziu.
-d-nii consilieri Atasiei V. si Sarghe G. spun ca sunt nemuitumiti de situatia ridicarii gunoiului; ar trebui sa fie seriosi si sa
vina in timpul zilei.
- delegatul sdtesc d-nul Ciornei N.:Si asa vin o data pe luna, sa vina ziua. Au venit la 01 .00 noaptea iar oamenii nu au mai
lasat sacii la poafta, i-au luat odata cu vremea intunericului si asa au ramas cu gunoiul in gospodarie
- d-na consilier Grigorovici D.(e de aceeasi parere):Se repettt situatia luna de luna.
-primar: Am discutat cu patronul in cauza si am inteles ca s-a intamplat o defectiune la masina care ridica gunoiul, pana la
urma trebuie intelesi ca se pot intampla si astfe/ de cazuri. Singura solutie ar fi rezolvarea proiectului de Ia Consitiul
Judetean cu sistemul integrat de management al deseurilor.
-d-nul consilier Paftala A.'. Problema legata de mizeria de la intrarea in sat, Cand vine domnul vice din concediu sa se ocupe
un pic de acest aspecl ca nu este normal ca Ia intrarea intr-o comuna sa fie asa,
-primar:Sau facut instiintari pentru a fi date la toate persoanele atat cele care aLt gospodarii in intravilan, ca sa-sl faca
curatenie, conform hotararilor de consiliu local.
d-nii consilieri Atasiei V. si Sarghe G, (sustin acelasi lucru); acestia mai spun ca la iesirea din sat, aproape de pod este o
poftiune, unde din cauza ploilor a venit pe asfalt foarte mult pamant.
-primar: Trebuie sa vina cu utilajeb pentru a repara anumite portiuni de asfalt si atunci se vor rezolva toate problemele.
Buldozerul din dotarea noastra nu merge, trebuie reparat.
-d-na consilier Pricop M.: Trebuie gasita o solutie pentru a se taia toti spinii de la intrarea in sat.
-d-nul consilier Paftala A.: Esfe normal sa se puna si cateva amenzi iar apoi oamenii vor sti ca sunt obligati sa i-a masui, sa
faca curatenie si sa nu mai arunce oriunde gunoiul.
D-na presedinte al qedinlei multumeste de participare tuturor gi declard inchise lucrarile acesteia.
-Sedinta extraordinara s-a incheidt la ora 8.49.

-Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
-ln conformitate cu dispoziliile art. 1O din Legea nr, 5212003, privind transparenla decizionala in administra{ia
publicd prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei SINESTI gi se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA.
Consilier

SECRETAR delega
Cristina Iacob

