OMANIA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tef/fax : 0232-325100 cod postal 7A7450
Nr, 4758 din 14 septembrie 2018

PROCES. VERBAL
incheiat aslazi 27 septembrie 2018 in cadrul sedintei publice ordinare
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,

a

) -Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat in conformitate cu a11, 39 alin.'1 din Legea nr.21512001 pentru
gedinta ordinard din data de 27.09.2018 prin Dispozilia primaruluicomuneiSinegti nr.247 din 20.09.2018
) -Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut prin Invitalia nr,4912 din 20.09. 2018,
} -Publicitaiea ordinei dezia gedinleis-a realizat prin Publicatia nr. 13 din data de 20.09.2018 prin afigare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primdriei locale.
! -Lucrdrile sedintei au inceput la ora 8.1'1 , la gedin[d participd potrivit listei de prezentd sub semnaturd proprie,
9 consilieri dintre cei 13 consilieri convocati care compun consiliul local comunal, absentdnd din motive personale
consilierii: Grigorovici Damiana, Prisacariu Cristinel, Paftaki loan Paul gi Tomuqescu Lucian,
-La lucrdrile sedintei mai pafticipd :
' primarul comunei dl,Holicov Petru,
. secretarul comunei d-nul Loghin Nancy,
delegatul sdtesc al satului Osoi dl. Ciornei Neculai.
,
n,,^^ ^^^^.^..
-uvyq
vv,rorordr€? prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei potrivit art. 40, alin. (1) din Legea nr.215 12001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificdrile si completarile ulterioare, presedintele de sedinta dd citire ordinii de
zz' propusa de primar si supune aprobarii
aprobdrii plenului urmatoarea
rdine de z/i:
urmdtoarea ordine
Initiator
Prezentalorul
Nr,
Demuniraa proiecl de holdriire, u raportului satt
/reqtonsabil
ovirului din parten
Prezenl.cilor
crl,
i nformriri i care Iace obicctuI d ezb ate rii/u nal izaI
de intocmirecr
comlsiei/lor de
snecialil rle,
docuntenlultti
1

2

- proi.ect de hotdrdre priyind
-aprobarea procesului verbal al gedinfei de consiliu local din
data de 14.09.2018 (cu't'12 aLit't.5 Legea nr.2 I 5/20() I )
-

proiect de hotdriire privind;

-consi/leril

-secretar

-pnmar

secretar

Paftala Adrian

-pnmar

contabil

lacob Gheorghlld
Bebi

-pnmar

secretar

-pnmar

pnmar

- tprobarea ntodiJicdrii Anexei nr,l la H.C.L, nr.5/2018
privind stnbilirea salariilor de bazd pentru func\ionorii
publici pi personnlul controclual din cndrul uparutului de
specialitule al primtrului comutrci SINESTI judelul IASI
3

4
5

oentru anul 2018.
- proiect de hotdrdre pri.yind;
- oprobareo recli/icdrii bugetului local nl Corrsiliultti Local
al comunei Sinesti, iudetul lusi trim.IlL 2018,
- proiect de hotdrdre privind;
- aprobarea preSedintelui de Sedinld pentru Sedinlele
consiliului locul din trim.IV al anului 2018
- proiect de hotdrdre privind;
-tprobarea, tn principiLt a concesiottdrii luciulul de apd gi a
terenului oferetil oenlru inz.ul Fodobitu.

Margineanu Rozica

-Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprobS cu unanimitate de voturi 9
ordinea de zi prezentatd,

voturi "PENTRU"

-Se intra in discutarea ordinii de zi aorobatd',

> -

pentru p,rimul punct al ordinei de zi:

-aproburea procesului verbal

tl

--

proiect de hotdrdre privind;

Sedinlei de consiliu locul rlirr data de I 4.09.201

B.

- nu sunt obieclii asupra continutului qi redactarii procesului verbal
- supus aprobdrii, cu unanimltate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal prezentat,
adoptAndu-se astfel HotirArea nr. 7412018.

>

-pentru punctuf

2

al ordinei de zi : - proiect de hotdrdre privind:
nr.l lct H,C,L, nr,5/2018 privittd slubilirea sqlariilor de bazit penlrufitnclionnrii puhlici si personalul
conlrlcluul din cadrul aparotului de specialitate al primorului comunei SINESTI judelul IASI penlru unul 2018.
Prezentare: d-nul secretar prezintd proiectul de hotarare aratand cd este vorba despre o modificare a coeficientului de
salarizare pentru func[ia publicd de conducere de secretar al UAT in sensul majorarii cu 0,05 pana la limita legald care este
indemnizatia primita de catre viceprimarul comunei.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- aprobarea mocfficiirii Atrexei

- supus aprobdrii, cu unanimitate 9 voturi 'PENTB{J " -consilierii aprobd prin hoterere insugirea procesului verbal prezentat,
adoptAndu-se astfel HotirArea nr. 7512018.

) -

pentru punctul 3 al ordinei de zi: - proiect de hotdrdre pivind:

- aprobareo recliticdrii bugetului locnl al Consiliului Local al comunei Sinegti,jutlelul

la;i trinLIII,

2018.

Prezentare: d-nul contabil Tomugescu O. prezintd consiliului raportul sau de specialitate aratand sumele 9i destinatia
acestora oentru fiecare caoitol de venituri sau cheltuieli.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal prezentat,
adoptdndu-se astfel HotdrArea nr. 7612018.

> -

pentru punctuf 4 al ordinei dezi: -_proiect de hotdrAre privind:
- aprobnrea preScdintelui de gediulri penlru Sedinlele cottsiliului local dirt timlV nl anului 2018,
Prezentare: d-nul secretar prezintd consiliului proiectul de hotarare menlionand ca urmeaza, conform ordinii alfabetice, ca
pentru urmatorul trimestru sa fie desemnatd ca pregedinte d-na consilier Pricop Mihaela.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobarii, cu unanimitate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotarare insugirea procesului verbal prezentat,
adoptAndu-se astfel HotirArea nr. 7712018.

> -

pentru punctuf 5 al ordinei dezi: - proiect de hotdrAre pivind:
principiu a concesiondrii luciului de apii Si a terenului nlerent pentu iazul Podobila.
Prezentare: d-nul primar informeaza consilierii cd ar fl oportund darea in concesiune a iazului Podobita mai ales in condi(iile
in care foade curand va expira autorizatia din partea apelor romane, mai exact la data de 31 .12.2018. Prin aceastd
- aprobarea, in

posibilitate se doreqte ca sa fie transmise aceste responsabilitdti precum gi aducerea unor venituri la bugetul local, in
prezent acest luciu de apd nu aduce practic nici un venit de atat de multi ani.
DOzbateri:

- consilierii Sirghe G. $i Atasiei V. (din satul Bocnila,peraza cdruia se situeazd acest iaz) se adreseazd domnului primar
precizdnd cd sd rdmand totugi liber accesul vitelor pentru a se addpa in Caz de seceta cand addpdtoarele fdcute nu ar mai
avea aDd.
-primar: desigur, vom concesiona cu aceastd conditie ca in caz de calamitate s6 fie neingrdditd ad6parea vitelor la iaz
-secretar (c6tre consilieri): vd rog sd conveniti asupra perioadei initiale de concesionare pentru a fi precizatd in hotdrare
dacd rdmane cea de 10 ani cum s-a mentionat in avizele comisiilor de specialitate;
-primar: cred ca este foafte bine asa pe '1 0 ani ca cel ce va concesiona sa aiba timpul necesar de a face ceva si a realiza un
profit din acea investitie, pana la urmd;
-consilierii sunt de acord, murmurd aproband aceastd perioada de 10 ani;
-primar: la finalul perioadei, se poate prelungi cu acordul parlilor gi in functie de cum va fi.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal prezentat,
adoptdndu-se astfel HotirArea nr. 7812018.
Nemaifiind alte interpeldri sau luari de cuvant, d-nul presedinte multumeste de padicipare tuturor qi decla16 inchise
lucrarile acesteia.
-Sedinla ordinard s-a Tncheiat la ora 9.05.
-Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
-in conformitate cu dispozitiile art. 10 din Legea nr. 5212003, privind transparen{a decizionald in administra{ia
publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei SINESTI 9i se va publica pe site-ul propriu,

PRESEDINTE DE SEDINTA.
Consilier

SEcRETAR,
Jr. Nancy Loghin

