ROMANIA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tel/fax : 0232-325100 cod postal 707450
Nr. 3863 din 26 iulie 2018

PROCES. VERBAL

-incheiat astazi 26 iulie 2018 in cadrul sedin{ei publice ordinare
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi.

a

) -Consiliul Local al comunei Sinegii a fost convocat in conformitate cu art. 39 alin 1 din Legea nr.2'1 5/2001 pentru
gedin{a ordinard din data de 26.07 2018 prin Dispozitia primaruluicomuneiSinegti nr. 199 din 16.07.2018.
) -Notificarea convocdrii consilierilors-a fdcut prin Invitalia nr.3172 din 21 iunie 2018,
> -Publicitatea ordinei de zi a gedin[ei s-a realizat prin Publicafia nr.9 din data de 16.07.2018 prin afigare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primdriei locale,
F -Lucrdrile sedlntei au inceput la ora 8.04, la gedinla particip6 potrivit listei de prezentd sub semnaturd proprie,
9 consilieri dintre cei 'l 3 consilieri convoca{i care compun consiliul local comunal, absentdnd din motive personale
- Paftald Adrian, Prisacariu Cristinel, Radu Constantin gi Tomugescu Lucian.
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-Dupd constatarea prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei potrivit arl.40, alin. (1) din Legea nr.215 12001
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile Lilterioare,
Trecdndu-se la ordinea de zi, d-nul pregedinte de gedintd prezintd consilierilor gi supune aprobarii plenului
urmdtoarea ordine de zi:

Inilirlor
Demunirea proiect de holdrire, u raportului sau
informd rii care face obi eclul dezbateri i/o na[izei

crt,
4

de hotdrdre orivincl
-aprobarea procesului verbal al gedinlei de consiliu local din
data de26,06,2018 (art,12 qlin,5 Legea nr.2 l5/200 1)

z

-

proiect de hotdrdre privind.
- aprobarea Actului Adilional nr. 28 privind modificarea

/respottsabil
de i.nlocnireo
docttnrcntultti

Prezenlalor

a

Prezenlstonil
uvizttlui din parleu
contisici/lor de
vter:i nl.i,ln.le

-consl/ierii

-secretar

-pnmar

-secretar

lacob Gheorghila
Bebi

-pnmar

-secretar

Margineanu Rozrca

-pnmar

-contabil

Margineanu Rozica

$

completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apd gi de canaliZare nr. 48/2009,
incheiat intre Asocia(ia Regionald a Serviciilor de Apd Canal
/a9i- ARSAC/S 9i SC APAVlIAt SA.
- rtroiect de holdrdre

3

privind

- acordarea mandatului special in vederea exprimdrii votului
in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com.
Poienari-jud, Neaml, la Asocialia Regionald a Serviciilor de
Apd Canal lagi- ARSAC/S pi aprobarea Actelor Adi{ionale nr.
23 si nr, 24 la Actul Constitutiv, respectiv Sfatufu/ ARSAC/S,
- proiect de hotirrdre prittind.
-aprobarea reclificarii bugetului local penlru trint III tl
anului 2018
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-Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, consjlierii aprob6 cu unanimitate de voturi 9 voturi
"PENTRU" ordinea de zi prezentatd

-Se intrd in ordinea de zi aprobatd:

!
,

zi'. -proiect de hotdrlre privind:
-Aprobarea procesului verbal al gedinlei de consiliu local din data de 26.06.201 I
- nu sunt obiectii asupra continutului gi redactdrii procesului verbal
- supus aprobririi, cu unanimitate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insuqirea procesului verbal prezentat,
adopt6ndu-se astfel Hotirirea nr, 6112018.
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-pentru primul punct al ordinei de

-pentru punctuf 2 al ordinei de zi : - proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea Actului Adilional nr. 28 privind modificarea qi completarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apd gi de canalizare nr. 48/2009, incheiat intre Asocialia Regionald a Serviciilor
de Apd Canal lagi- ARSAC/S gi SC APAVITAL SA;

-d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si;,raportul sau de specialitate explicand legalitatea, necesitatea si
oportunitatea acestui proiect;
. Supus aprobdrii cu unanimitate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotdr6re, adoptAndu-se
astfel Hotardrea nr. 6212018.
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-pentru punctul 3 af ordinei de zi : -proiect de hotdr1re privind:
'acordarea mandatului special in vederea exprimdrii votului in AGA ARSAC/S referitor la cererea de
aderare a Com' Poienari-iud. Neam!, la Asocia(ia Regionald a Serviciitor de Apd Canal lagi ARSAC/S gi aprobarea
Actelor Adi{ionale nr, 23 gi nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv StatutulARSAC/S.
-d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si raportul sau de specialitate explicand legalitatea, necesitatea si
oportunitatea acestui proiect;
-Supus aprobdrii cu unanimitate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotardre, adoptAndu-se astfel

Hotardrea nr.63/2018,
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-pentru punctul 4 al ordinei de zi . -proiect de hotdrire privind:
- aprobarea rectificarii bugetului local pentru trim. llt al anului 201g.
- d-nul contabil Tomugescu o. da citire raporiului sdu de specialitate ardtand gi argumentdnd capitolele cu sumele
ce

sunt supuse rectificdrii conform documentelor suport la proiectul de hotarare.
-Supus aprobdrii cu unanimitate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotd16re, adopt6ndu-se astfet

HotarArea nr.6412018.

Dupa epuizarea dezbaterilor pentru ordinea de zi aprobatd au mai avut loc urmdtoarele intervenlii:
- dna consilier Grigorovici D.: Sunf 5 componente care se referi la grupuri
linta (pentru recti1carea aferentd capitolelor
pentru care s-a solicitat din partea gcolilor) anume pregcolari, antepregcoliri, primari plus gimnaziu gi a doua gansri.
- dna consilier Margineanu R.:Pentru a doua gansd ar fi trebuit sa fie cei din zona de varste 16-24 de ani.
- d-nul contabil: Cine susline, realizaeazd acest proiect?
- dna consiller Grigorovici D.:Experli angaja[i, specialigti, psihotogi,
- delegatul sitesc d-nul Ciornei N.:Cu problemele cauzate cte ptoile astea, ce.,,cum rdmane, domnu'primar?
- d-nul primar Holicov P :S-au fdcut rapoartele, au venit cei de la /SU gl au constatat gi cancl p1mim bani facem ce trebuie sd
rezolvdm.
- delegatul sdtesc d-nul ciornei N.:cu iluminatul public ar mai fi nigte probleme,
-d-nul primar; Maine vine echipa de mentenan{ti gi se va ocupa sd rezolve toate problemele.
-d-nul consilier Sirghe G.:Poale vine gi la Bocnila.
- delegatul satesc d-nul Ciornei N..Md intreabd oamenii dacd se mai dau containerele astea de qunor.
-d-nul primar: Dupd finalizarea cu sistemul integrat al degeurilor al proiectului cu Consiliul Judetian, le vom da.
Sperdm sa
se finalizeze cat mai repede, poate anul asta.
-d-nul consilier Sirghe G. ridica problema cu medicul veterinar spunand cd trebuie rezolvatd gi aceastd problemd.
-d-nul secretar spune ca spatiile au fost puse la dispozitie dar nu au dorit sd se inscrie gi sd participe ta iicitalie pentru
a
concesiona, primdria nu poate face mai mult de atat;
-Ordinea de zi fiind epuizatS, consilierii nemaiavdnd si alte probleme de adus in disculie, d-nul presedinte al gedin(ei
multumeste de participare tuturor gi declbrS inchise lucrarile acesteia.
-Sedinla ordinard s-a incheiat la ora 8.45.
-^Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces, verbal.
-ln conformitate cu dispozitiile art, 10 din Legea nr, 5212003, privind transparenla decizionald in administralia
publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei SINESTI qi se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA.
Consilier

Pricop loan
SECRETAR,

Jr. Nancy Loghin

