ROMANIA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tel/fax 20232-325LO0 cod postal

7Q745O

Nr, 2896 din 31 mai 20L8

PROCES - VERBAL
-lncheiat astizi 31 mai 2018 in cadrul sedintei publice ordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti judetul lasi,

)

-Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat in conformitate cu art. 39 alin.1 din Legea nr.21512001 pentru
gedinta ordinard din data de 27.04.2018 prin Dispozitia primaruluicomuneiSinegti nr.117 din 16 mai2018.
F -Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut prin Invitalia nr.2773 din 25 mai 2018 ,
D -Publicitatea ordineide zia gedinteis-a realizat prin Publicalianr.7 din data de24.05.2018 prin afigare la
avizierul primiriei locale gi pagina de internet a primariei locale.
F -Lucrdrile gedin[ei ordinare a Consiliului local din data de 31 mai 2018 sunt conduse de cdtre domnul
consilier Paftald loan Paul ales conform HCL nr.33 din 30 03.2018,
- Lucr6rile sedintei au inceput la ora 8,26, la gedinta participa potrivit listei de prezen!5 sub semnaturd, 12 consilieri
dintre cei l3consilieri convocati carecompunconsiliul local comunal,absentdnddinmotivepersonaleconsilierii:
- Carcea Dumitru -(concediu de odihnd)

-Larucririre'"-o'"t:il#:J?:i;i;:ihpetruHoricov

,

-

-secretarul comunei dl.Nancy Loghin
-consilierul primarului dl Mihai Loghin
-De asemenea mai paflicipd in calitate de invitati:
- delegatul sdtesc al satului Osoi respectiv dl. Ciornei Neculai
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prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei potrivit art.40, alin. (1)din Legea nr.215 120Q1 a
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administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se trece la ordinea de zi
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-Dl.presedinte de sedinta prezinta consrlienlor Sr supune aprobaflr plenulur urmatoarea or0tne
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- proiect de hotdrdre privind:
-aprobarea procesului verbal al gedinfei de consiliu local din
data de 27.04.2018 (art.42 alin,5 Legea nr.2l5/200 l)
- proiect de hotdrdre

privind

/responsabil
de inlocmitect

documenlului
-consilierii

-prtnlar

- proiect de hotdrdre privind:
-actualizarea " Regulamentului de Organizare si Functionare al
Consiliului Lscal al comunei Slnesfi judeful /asi "
(OG R. nr. 3 5 /2 0 02, Le se a nr. 2 I 5 /2 0 0 I, Lese q nr. 3 9 3 /2 00 4 )
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-secre lar
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- proiect de hotdrdre privind
-actualizarea " Regulamentului de 0rganizare si Functionare al
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sinesti judetul
/asi "
(Legea nr. 21 5/2001,l,egea nr. I 88/ I 999, Legea nr.53/2003,

-pr
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Lnxct

-secre

r

-pr

serviciilor publice de alimentare cu apd 9i de canalizare nr.

prorccte

48/2009 incheiatintre ARSAC,S Ei SC APAVIIAI SA
2.- Actul Aditional nr,26 la contractul de delegarea gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apd gi de canalizare nr,

I.ocale

48/2009
- proiect de hotdrdre

privind;

-sec reta

tnlar

-responsab

lar

-secrelar
Nancy Lctghin

lar

Leeea nr. 477/2004, Leqea nr. 7/2004,)
- proiect de hotdrdre privind;
1.- aprobarea modificdrii contractului de delegarea gestiunii

snecittlitole
-secre

-secrelar
Nancy Loghin

reactualizarea Statutului UAT,comuna Sinesfil'udeful /a9i
(OG R. nr. 5 3 /2 0 02 apr obata prin Le ge a nr. 9 6/2 0 0 3)

-
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Prezentalor

il

-primar

-acordarea mandatului special in veerea exprimdrii votului in
-responsabil
prorccte
AGA ARSAC/S referitor la cererea de aderare a comunei Bozieni
jud.Neaml la ARSAC/S lASl gi aprobarea Actelor aditionale nr,21
locale
si 22 la Actul Constitutiv, resDectiv Sfafutul ARSAC/S.
- proiect de hotdrdre privind:
-pnnxar
-modificarea Programului anual estimativ al achiziliilor publice
-responsabil
al comunei Sinesti judelul lagi pentru anul 2018, prin includerea pr achizilii
pr.tblice
de iniliere a achiziliei publice ,,Servicii de analiza de
risc la securitate fizicd "

Prezentutonil
avizultti dilr purlea
comisiei/lor de

r

PoftaLd [oan Paul

Pricop MihaeLa

Pricop Mihaela

lacob Cheorghila

Nancy Loghin

Bebi

-secretar
Nancy Loghin

Pr

-secretar
Nancy Loghin

Pri.sacaritt

Po/lala
Elena

isacarilt

Cris t inel

Cristinel

Icrcob Gheorghila

Bebi

(tugeo nr.333/2003, HGR. nr 301/20 l2

Si Instrwctinea A4AI

nr.9/2013)

I

-pnmar

Pricop

Grigorotici

conxpartimenl

Violeta

Damiana

contabil

O.ttlAI nr. l50l/2006)

-prtnlar

9

irierea spaliilor cu altd destinatie
parfinend domeniului Public 5i

compartinxenl

Adrian

- Pricop
I/ioleta

PaftaLd

-contabil

PaftaLd Adrian

contabil

privat al u a t. cofiuna Srflegti
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furt,36 alin.2 lit.b Legea nr,2 l5/2001, art 27 Leg. 273/2006)
- proiect de hotdrdre Privind:
- aprobarca execuliei bugetului local pe trimestrul I 2018
( art. 49 alin (1 2) Si (l 3) din Legea nr. 273/2006 Si

arr
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36 aLin.

(2) lit. "b'\ cttin, (4) lit. din Legea nr'
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1

5/200

-prtmar
-contabiL,

l)

-prtmar

proiect de hotiu'dre Privind:

-responsabil
.aprcbarea documentaSiei tehnico'economice, faza SF (Sfudiu
de Fezabititate) 9i a indicatorilot tehnico-economici pentru proiect achizitii
publice
,,Construire feren de sporttn localitatea Sinegti
comune Sinesti iudetul lasi"

-prrmar

'12
co-economice, faza SF (Studiu
r tehnico-economici Pentu
proiectul ,,Construire sald de sporf in localitatea Bocniga

-responsabil

-responsabil

-raportul anual de activitate al Centrului de

Iacob Gheorghila

Poftala
Elena

Iacob Gheorghila
Bebi

Bebi

achizitii

-sef Centru de

- raporl privind:

Poftala
Elena

publice

a^tnttnA.Sinosfi iudeful lasi "
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Iacob Gheorghila
Bebi

pubLice

-prtmar
ilor de intervenlie
pentru Proiectul
fea Stornesfi

Poftala
Elena

achizitii

comuna Sinesti iudetul lasi"
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zi 0soi;

-ffiSa postultti Sefului de Cenftu)

de zi
-Nemaiflind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl pregedinte de sedinlS supune la vot ordinea
prezentata
zi
-Consilierii aprobd cu unanimitate de-voturi 12 voturi "PENTRU" ordinea de
-Se intrd in ordinea de zi aProbatd:
data de 27.04'2018
bal

ii aprobd prin hot5rdre insugirea procesului verbal

sa prezinte rapoartele pentru
-dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
pentru
sunt prezinta proiectul de
ca
nu
propuneri,
discutii
9i
avizareaDroiectului de hotarare, dupd care se trece la intrebari,

hotararegi il

supunelavotinformaprezentata.

u^l

-r--rA-r.. ^^^^+r^t
aslfel Hobrerea
-Supus aprobarii cu unanimitate 12 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hot6rare, adopt6ndu-se
nr,46/2018.
> -Pentru Punctul 3 al ordinei de zi :
ui Local al contunei S,nes ti iudetul lasi "
. -Actualizarea '' Regulamentului de Organiz
-se
_or.
a asupra necesitdlii modificarii qi completdrii unor articole din cuprinsul Regulamentului
liului local Sinesti judetul lasi,ca urmare a dispozitiilor modificatoare aduse succesiv de
de
iul adminstraliei publice gi a autoritatilor publice locale.
acr
la
-Nu sunt obieclii ori amendamente acest proiect.
-12 voturi PENTRU" , devenind
Dl.presedinte de sedinla supune la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate
',
al ordinei de zi : -proiecl

de

ltotiirft

:

mentuluideOrgani,ffiluidespeciaIitatealPrimaruluicomuneiStnesfijudetul/asi,,
-dl.consilier al primarului prezintd proiectul de hota16re;
-nu sunt amendamente ori obieclii asupra documentatiei prezentate
adoptdndu-se astfel Hotardrea
Suous la vot deschis proiectul prezentat este aprobatin unani ritate -12 voturi ,,PENTRU"
nr.48/2078.
:
> - pentru punctuf 5 af ordinei de zi : -nrciecl tle hotdr

.

-1.- aprobarea modificdrii contractului de delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd gi de canalizare nr,48/2009

incheiatintre ARSAC,S 9i SC APAVlIAt SA
-2.- Actul Aditional nr,26 la contractul de delegarea gesfiunii serviciilor publice de alimentare cu apd gi de canalizare nr, 48/2009
-nu sunt amendamente ori obiectii asupra documentatiei prezentate
- Supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -12 voturi ,,PENTRU" adopt5ndu-se aslfel Hotardrea

nr,49/20/8.

.

-acordarea mandatului special in veerea exprimdrii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a comunei Bozieni
jud.Neaml Ia ARSAC/S lASl 9i aprobarea Actelor aditionale nr.21 9i 22 la Actul Constitutiv, respecfiv Sfafuful ARSAC/S.

-se prezintd proiectul de hotar6re:
-nu sunt amendamente ori obiectii asupra documentatiei prezentate
- Supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -12 voturi ,,PENTRU" adopt6ndu-se astfel Hota16rea
nr.50/2018

.

-

modificarea Programului anual estimativ al achiziliilor publice al comunei Sinesti judetul laEi pentru anul 2018, prin includerea
propunerii de iniliere a achiziliei publice ,,Servicii de analiza de risc la securitate fizicd "
-d-na Poftala Elena -responsabil cu achizitiile publice prezintdse prezintd proiectul de hota16re;

-nu sunt amendamente ori obiectii asupra documentatiei prezentate;
-D-na consilier MSrgineanu Rozica intreaba daca gi scolile au fost cuprinse in aceastd achizitie;
Di.primar r6spunde cd nu, fiecare obiectiv persoana juridicS , trebuie sd se preocupe separat;
- Supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -12 voturi ,,PENTRU' adoptdndu-se aslfel Hotardrea

nr.5//2018.

.

- actualizarea " Regulamentului

,

cu privire la procedura de inregistrare, evidenld

gi radiere a vehiculelor gi autovehiculelor de pe raza

comunei Sinegfi care nu se supun inmatriculdrii.

-d-na consiliercu atributii de operatorde rol fiscal prezinla proiectul de hotarare si documentatia aferenta;
-nu sunt amendamente ori obiectii asupra documentatiei prezentate;
- Supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -12 voturi ,,PENTRU' adopt6ndu-se aslfel Hotardrea
nr.52/2018.

.

-stabilirea tarifelor pentru inchirierea spaliilor cu altd destinalie dec1t locuinld gi a terenurilor aparlindnd domeniului public Si
privat al u a t. comuna Sinegti

-dl.primar retrage proiectul de hotarare de la discu[ia plenului , documentatia de sustinere a acestuia fiind incompleta

. - aprobarea

execuliei bugetului local pe trimestrul I 2018

-dl.contabil dd citire raportului de specialitate;
-nu sunt amendamente ori obiectii asupra documentaliei prezentate;
- Supus fa vot deschis proiectul prezentat este aprobatin unanimitate -12 voturi ,,PENTRU" adopt6ndu-se aslfel Hotardrea
nr.53/2018.

.

-aprobarea documentagiei tehnico-economice, faza SF (Sfudiu de Fezabilitate) Si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
,,Construire teren de sportin localitatea Sinegti comuna Sine1ti judegul la1i"

-d-na PoftalS Elena -responsabil cu achizitiile publice prezintd proiectul de hota16re:
-dl.primar informeaza c5 se aprobd indicatorii pentru a se putea depune proiectul;
-nu sunt amendamente ori obiectii asupra documentallei prezentate
- Supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -12 voturi ,,PENTRU' adoptdndu-se aslfel Hpl[Ararca
nr.54/2018.

.

-aprobarea documentafiei tehnico-economice, faza SF (Sfudiu de Fezabilitate) gi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
,,Construire sald de sport in Iocalitatea Bocniga comuna Sine5ti judeyul lagi"

-d-na Poftal5 Elena -responsabil cu achizitiile publice prezintd proiectul de hota16re;
-d-na consilier Pricop Mihaela -intreabS "nu era mai bune sd se facd Ia Osoi ?"
-dl.primar raspunde cd s- gandit 9i acesta gi s-a luat in calcul dar nu s-a putut intrucat nu s-a identificat terenul pentru proiect;
-nu sunt amendamente ori obiectii asupra documentatiei prezentate;
- Supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -12 voturi ,,PENTRU' adopt6ndu-se asIIel Hotardrea
nr.55/2018.

.

-

aprobarea documentaliei de avizare a lucrdrilor de intervenfre (D.A,L,I.) gi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
,,Reabilitare 9i modernizare gcoald in localitatea Sfornegti comuna Srnegfiludelul lagi"

-d-na Poftald Elena -responsabil cu achizitiile publice prezinta proiectul de hota16re;

- d-nul consilier Pafta16 Adrian intreaba daca la gcoala din Sinegti nu se mai face modernizare;
-dnul primar raspunde ca au fost probleme pe procedura licitatia s-a anulat din cauza unui ofertant care nu a indeplinit
conditiile;
-primar; la Osoi s-a lucrat sd se aducd pamant in locatia unde sd se facd parcul dar lumea nu doregte gi au ficut scandal
impiedicand pe lucrdtori sd continue treaba; daca nu se doregte se poate renunta.,;
-delegatul Ciornei N. Spune cd: dgtia ai lui Voion au facut panaramd din cauzd cd este fantana aceea acolo care dintotdeauna
a fost pentru incendii si de alte nevoi fiindcd are apA cand seaca celelalte'
-primar:da, dar acolo este domeniu public Ai nu pot interveni cativa sdteni sd facd ce vor; spune-ti domnule secretar
(adresandu-se cdtre secretarul comunei) cum este legea cu domeniul public, poate sd facd orice cum vrea sau nu?;

-delegatul Ciornei N.; da domnu' primar dar acolo e de cand lumea fantana aia gi de asta sar la scandal dar nu trebuie sa
renun[ati si face{i gi la noi proiectul; pentru un pdduche nu aruncam cojocur;
-secretar: (adresandu-se primarului si consilierilor) nu se poate interveni de c6tre cetdteni dupri bunul plac, domeniul public
este inalienabil, imprescriptibil gi insesizabil motiv pentru care odata ce se regasegte in inventar acel teren nu se pot invoca
lucrurile astea; cel mai bine este ca oamenii sd inleleagd cum stau lucrurile;
-primar: delegatul satului ar trebui sd convinga oamenii;
-nu sunt amendamente ori alte obieclii asupra documentatiei prezentate
- Supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -12 voturi ,,PENTRU" adopt6ndu-se astfel Hotardrea

nr.56/20/8.

. -raportul anual de activitate al Centrului de zi Osoi;
-coordonatorul centrului nefiind prezent la gedinld prezintd raportul domnul primar informand consilierii despre intenlia
autoritritii de a continua activitatea la respectivul centru unde chiar cu o zi inainte a avut loc concursul pentru ocupaiea unor
posturi care erau pe duratd determinata gi legea nu permitea prelungirea aesteia;
-consilierii nu formuleaza obiectii asupra documentatiei prezentate;
-consilier Paftald A.:domnule primartrebuie sd facem qi noi ziua comunei; se poate cumula cu ziua hramului bisericii: oeste tot
este ziua comunei 9i ar trebui sd facem gi noi ceva;

-primar:veniti cu propuneri concrete gi stam de vorba gi incercam sd rezolvdm.

-Ordinea de zi fiind epuizati, consilierii nemaiavdnd si alte probleme de adus in disculie, dl. presedinte al gedinlei
multumeste de participare tuturor gi declard inchise lucrarile sedinlei
-Sedinta ordinard s-a incheiat la ora 9.20,
-Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
-ln conformitate cu dispoziliile art. 10 din Legea nr.5212003, privind transparen{a decizionald in administralia publica,
prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei SINESTI 9i se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier

SEcRETAR,
Nancy Loghin
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