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Nr. 4279 din 28 august 2018

PROCES - VERBAL

-incheiat aslazi23 august 2018 in cadrul sedin{ei publice ordinare
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,

a

) -Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat in conformitate cu art 39 alin.1 din Legea nr.2151200'1 pentru
qedinla ordinard din data de 28.08.20'1 8 prin Dispozi{ia primarului comunei Sinegti nr.224 din24.08.2018.
) -Notificarea convocdrii consilierilor s-a facut prin Invitafia nr.4218 din 24.08. 2018 ,
) -Publicitatea ordinei dezia qedintei s-a realizat prin Publicalia nr. 11 din data,de 24.08.2018 prin afigare la
avizierul prim6riei localer gi pagina de internet a primdriei locale.
) -Lucrdrile sedin{ei au inceput la ora 8.11, la qedinla participd potrivit listei de prezen{d sub semnaturd proprie,
11 consilieri dintre cei 13 consilieri convocali care compun consiliul local comunal, absentdnd din motive personale
consilierii: Radu Constantin qi Paftald loan Paul.
-La lucrdrile sedin(ei mai participd :
. primarul comunei dl Holicov Petru,
. secretarul comunei d-nLrl Loghin Nancy,
delegatul sdtesc al satului Osoi dl Ciornei Neculai
,
n,,^^ ^^^^r^,.
-uupduvrrcrardleoprezetrtei
consilierilorsi alegalitatii sedintei potrivitad.40,alin (1)dinLegeanr.215 12001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificdrile si completarile ulterioare, presedintele de sedinta dd citire ordinii de
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- proiect de hotdrdre privind:
-aprobarea procesului verbal al ged,rfei de consiliu local din
data de 10.08.2018 (cLrt,,/2 al.in 5 Legea nr 2 I 5/200 l)

nvizului tlin porten

-secretar

^consilierii

-pnmar

-

aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti,
judetul lasi, pentru trim. Ill anul 2018,

-contabil

Paftald Adrlan

-Nemaifiind si alte propuneri de coinpletare a ordinii de zi, consilierii aprobE cu unanimitate de voturi 1'1 voturi
"PENTRU" ordinea de zi prezentatd,

-Se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatd:
. - pentru primul punct al ordinei de zi: - Aprobarea procesului verbal

al gedin{el de consiliu local din data de
10.08.2018.
- nu sunt obiectii asupra conlinutului gi redactdrii procesului verbal
- supus aprobdrii, cu unanimitate 1 1 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adoptAndu-se astfel HotdrArea nr. 69/2018.

>
.

-pentru punctuf 2 af ordinei de zi . - proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea rectificaril bugetului local al comunei Srnesfr, judetul Iasi, pentru trim. Ill anul 201 L

Dezbateri:
-Primar: "Este vorba de suma venita pentru repararea daunelor constatate in urma calamitdlilor pioduse de ploi".
-consilier Grigorovici D.: spune ca doregte sd aduca la cunostinta C.L. gi a primarului ca in urma proiectului cu PNDL se
doreste sa se facd o noud proiectare; este o investitie de folos pentru toata lumea;
-Primar:'Da dar trebuie sa se respecte suprafata!"
-consilier Grigorovici D.:"Da! Cred ca avem puterea sa mai facem doua Sali de clasa."
-Primar:"Sd facem o adresa la minister sa vedent daca sunt de acord cu cofinantarea noastra; gi prciectantul si constructorul
sd se incadreze pe aceiagi bani, eu ag vrea, dar pana nu am un punct de vedere de la minister nu pot gti,"
-consilier Grigorovici D.'."Arfi ninerit sd facem doua Sali, proiectantul spune ca se poafe."
-Primar:Proiectantul sa vina cu solutii tehnice, cum se poate face; noi am plecat de la solicitarea d-voastra, ca ploud gi am
cerut ministerului care a alocat acesti bani".
-consilier Grigorovici D,."Da.Eu vd rog dacd se poate sd facem."

-Primar'."Cu mare drag, dar trebuie sd gdsim soh-{F tehnicd gi legald; vom face adresd ministerului; proiectantul sd prezinte
varianta gl costunTe gi ne adresdm la minister gi vedem ce rdspuns primim"
- supus aprobdrii, cu unanimitate '1 1 voturi "PENTRU " -consilierii aprobi prin hotdrdre insuqirea procesului verbal
prezentat, adoptAndu-se astfel HotirArea nr. 7012018.

Nemaifiind alte interpeldri sau luari de cuvant, d-nul presedinte multumeste de participare tuturor gi declard inchise
lucrarile acesteia.
-Sedin{a ordinard s-a incheiat la ora 8.40.
-Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
-in conformitate cu dispoziliile art. 10 din Legea nr. 5212003, privind transparenla decizionald in administra{ia
publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primariei SINESTI 9i se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA.
Consilier

SECRETAR,
Jr. Nancy Loghin

