ROMANIA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tef/fax :0232-325100 cod postal 707450
Nr. 5135 din 28 noiembrie 2018

PROCES. VERBAL
incheiat astazi 28 noiembrie 2018 in cadrul sedintei publice ordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,

F -Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat Tn conformitate cu art. 39 alin.1 din Legea nr.2'l 5/2001 pentru
gedinta ordinard din data de 28.1 1.2018 prin Dispozifia primarului comunei Sinegti nr.297 din 23.'11.2018.
) -Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut prin Invitatia nr.6012123.11 .2018 ,
D -Publicitatea ordinei de zi a gedintei s-a realizat prin Publicatia nr. 17 din data de 23.11.20'|'8 prin afigare la
avizierul primariei locale gi pagina de internet a primdriei locale.
D -Lucririle sedintei au inceput la ora 8.00, la gedin(5 participd potrivit listei de prezentd sub semnaturd proprie,
9 consilieri dintre cei 13 consilieri convoca{i care compun consiliul local comunal, din motive personale lipsind consilierii:
Prisacariu Cristinel, Radu Constantin, Paftald loan Paul 9i Pricop loan,
-La lucrdrile sedintei mai participd
- primarul comunei dl.Holicov Petr,,
- secretarul comunei d-nul Loghin Nancy,
delegatul sdtesc al satului Osoi dl. Ciornei Neculai,
- responsabilul cu achizitiile publice locale, d-na Poftald Elena.
-Dupd constatarea prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei potrivit art. 40, alin. (1 ) din Legea nr. 215 I 2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificdrile si completarile uiterioare, presedintele de sedinta dd citire ordinii de
z
de primar si suoune aorobdrii olenului urmdtoarea o rdine de zi:
Prezentalorul
Initialor
Nr.
Demunirea proiect de hotdrAre, a raportului sau
avizului din partea
/responsabil
Prezentfltor
comisiei,4or de
crt,
informdrii care face obiectul dezfuflerii/analizei
cle intocmiret
snpaialilale
documenlului
proiect
privind:
de
hotdrdre
1
-consilierli
-aprobarea procesului verbal al gedinlei de consiliu local din
-secretar
data de05.11.2018 (art.42 alin.S Legea nr.2I5/2001)
2 - proiect de hotdrdre priyind:
- acordarea mandatului special in vederea exprimdrii
votului tn AGA ARSACIS referilor la cererea tle aderare a
-primar
-secretar
Mdrgineanu Rozica
Com. Ion Creangd-jud Neaml, la Asocia(ia Regionald a
Serviciilor de Apd Canal IaEi - ARSACIS ;i aprobarea
Actelor Adilionale nr, 25 pi nr. 26 la Aclul Constitutiv,
resp ectiv Stat ut ul A RSA CIS.
:

3

- proiect de hotdrdre

privind:
- aprobarea asigurardrii suportului ITtn vederea
organizdrii

4

Si

dezvoltdrii Sistemului de conlrol intern

managerial prin intermediul platformei "Solulia e-SCIM",
www.e-scim.ro, de cdtre Filiala Judeleand Iagi a Asocialiei
Comunelor din Romdnia
- proiect de hotdrdre privind:
- validarea Dispoziliei primarului nr.287/2018 privind
reclfficarea bugelului local la unele capitole de venituri si

-pnmar

-pnmar

-secretar

-contabil

Paftald Adrian

lacob Gheorghild

bebi

chelluieli.

5

6

- proiect de hotdrdre orivind:

- instiluirea qi administrarea taxei speciflle de sulubrizare
penttu persoanele casnice qi non-casnice in comuna
Sinesti. iudetul lasi.
- proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea Strategiei snuale de achizilii publice la nivelul
comunei Sinegti, judelul Iagi pentru anul 2019 si a
Programului anual de achizilii publice pentru anul 2019 al
autorildlii conlractante Primdria comunei SineSti, j udelul
Iasi, tn forma sa initiald"

-pnmar

-pnmar

-secretar

+esponsabil
achizitii publice

Pricop Mrhaela

Paftald Adrian

Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprobd cu unanimitate de voturi 9 voturi
"PENTRU" ordinea de zi prezentatd.

-Se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatd:
F -pentru primul punct af ordinei de zi'. - proiect de hotdrAre privind:

- aprobarea procesului verbel al gedinlei de consiliu,:locat din data de 0i.11,201g.
- nu sunt obiecJii asupra continutului gi redactdrii procesului verbal;
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PEryIly_' -consilierii aprobi prin hotdrdre
insugirea procesului verbal
prezentat, adopt6ndu-se astfel HotdrArea nr. g5/2019.

> - pentru punctuf 2 al ordinei de zi: -

_ proiect de hotdrilre pivind:
fimdrii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com Ion Creangat de Apd Canal IaEi - A,RSICLS si aprobarea Actelor Adilionale nr. 25 gi nr, 26 la

Prezentare: d-nul secretar prezintd proiectul de hotarare aratand cd este vorba despre aderarea
comunei lon
Creangd din jude[ul Neam! la asocialie gi pe cale de consecinld se impune acceptul celorlal[i membri pentru
modificdrile
care au loc in mod implicit asupra documentelor fundamentale, respectiv Actul constitutiv gi Statutut
asocialiei.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri,
- supus aprobdrii, cu unanimitate g voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului
verbal prezentat,
adoptAndu-se astfel HotirArea nr. 86/2018.

> -

pentru punctuf 3 al ordinei de zi: - - proiect de hotdr\re privind:

- aprobarea asigutardrii suporlului IT tn vederca organizdrii
si dezvoltiirii Sistemului de contrcl intern managerial prin intermediul
platformei "Solulia e-SCIM", www,e-sci.nLro, tle cdtre Filiala Judeleand Iaqi a Asociagiei Comanelor din RomAnia

Prezentare:

- d-nul secretar prezintd proiectul de hotarare qi explicd consilierilor ce presupune activitatea de
control intern

managerial mentionand importanta acesteia.
- d-nul Primar face precizarea cd a contactat conducerea filialei locale lagi a celor de la AcoR qi in
urma celor
discutate s-a decis cd este un proiect necesar g.i util uat-urilor partenere care vor avea astfel acoperitd
SCIMfroblematica
ului gi mai mult decat atat, aceastd problematicd se va realiza organiza gi dezvolta prin intermediul platiormei
electronice
'fiind monitorizatd gi actualizat6 permanent.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprob'd prin hotdrdre insugirea procesului
verbal prezentlr;
adoptAndu-se astfel HotirArea nr. 8712018.

F -

pentru punctuf 4 al ordinei de zi: - - proiect de hotdr1re privind:

- validarea Dispoziliei primarului nr'287/201

8 privind rectiJicarea bugetuhi local la unele capitole cle venituri si cheltuieli.
Prezentare: d-nul primar prezintd proiectul de hotarare iratand cd in urma adieselor comunicate de cdtre
Ministerul
rito
ndemniza[i
cu handicap precum
lor
a dispus pi
i nr.2g7l201g dispus
pri
icheltuieii.
conform preveCerilor
de
cdtre Cons
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- qupus aprobdrii, cu unanimitate I voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului
verbal prezentat,
adopt6ndu-se astfel HotirArea nr. 88/2018.

> -

pentru punctul 5 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrilre privind;

- instituitea gi administrarea t&xei speciale de salubrizare pentlu persoonele casnice qi
non-casnice

in comuna Sinesli,judelul lasi,
Prezentare:
- d-nul secretar prezintd proiectul de hotarare 9i argu
nerea lui.
- d-nul Primar spune cd e oarecum asemdndtoare sit
cu ARSACIS deoarece 9r
aici este vorba de faptul cd avand calitatea de membri in asoc
ine propunerile qi actele
venite din partea acesteia intrucat ele sunt in favoarea noastr
prea multe optiuni, mai
ales in domeniul acesta al salubrizdrii.
\-'
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii' cu unanimitate 9 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului
verbal prezentat,
adopt6ndu-se astfel Hotirdrea nr. 89/2018,

} -

pentru punctuf 6 al ordinei de zi: - - proiect de hotdr1re privind:
- aprobarea Stralegiei anuale de achizilii publice la nivelul comunei Sineqti, judelul Iagi pentru
anul 2019 si a programului anual de
achizilii publice penbu anul 2019 al autoritdlii contraclante Primiria comunei SineSli jutlelul lagi, tnforma sa in4iatd

Prezentare: d-na Poftald Ele
ele locale 9i acniiiliite publice in cadrul aparatului de
specialitate al primarului, dd citire pro
va gi argumenta inilierea acestui proiect de hotdrare gi apor
prezintd anexele la proiect, respectiv
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate g voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal prezentat,
adoptAndu-se astfel HotdrArea nr. 90/2018.
D-na consilier Grigorovici D. se adreseazd pregedintelui de qedin[d cu rugamintea cd doregte sd prezinte
Consiliului concluziile in urma controlului efectuat la gcoala Sinegti de cdtre Agenlia Romdna de Asigurare a Calitdtii in
invdtdm6ntul Preuniversitar (ARACIP). In expunerea fdcutd d-na consilier a menlionat urmdtoarele aspecte:
- controlul s-a facut in doud randuri, prima data pe 4 gi pe 5 octombrie relinandu-se 40 de calificative de foafte
bine gi 3 de
bine;
- in urma celui de-al doilea control am obtinut gi calificativut de nesatisfdcdtor la indicatoi care tin de infrastructurd,
cum
este cel de asigurare a securitdtii in gcoald Si e vorba de gcoala Bocnita unde nu avem avizullSU gi apoi existenta
Si

caracteristicile spatiilor $colare iardgi nesatisfacat& pe motivul lipsei autorizatiei sanitare de func[ionare precum gi pentru
spatiile auxiliare; tot in urma acestui ultim control am mai primit 3 calificative de bine gi 37 de foarte bine;
- am menlionaf acesfe situatii pentru cd trebuie fdcut ceva pentru rezolvarea lor;
- D-nul Primar: o sii /e rezolvdm,gtitifoafte bine cd avem oblinutd finanlare de la PNDL ca sd reabilitdm gcoala; din
pdcate standardele de cost pentru investilii sunt foafte mici, aga le-au stabilit cei de la Guvern gi am avut licitatie a treia oard
pentru investilia asfa gi nu a participat nimeni; sperdm cd pana la vard sd vind vreun constructor care sd se apuce de
lucrare;
- d-na consilier Mdrgineanu R.: O sd vd prezint gi eu situalia din urma controlului; am iegit foafte bine, noi,
colectivul de cadre didactice ne-am declarat multumili de rezultatele obtinute; noi avem un singur nesatisfdcdtor tot din
cauza lipsei autoizaliei la gcoala Sfornegfi; avem calificativ suficient Ia activitatea gtiin[ificd degi avem publicatii, degi avem
revista gcolii dar nu avem lucrdri de cercetare gtiintificd care sunt un pic mai greu de fdcut, nu imposibil, dar timpul nu ne
permite; doamnele din comisia de control nu au vrut sd ia in considerare chiar toate documentele pe care le-am prezentat;
avem tot 37 de calificative de foarte bine gi 4 de bine;
- d-nul Primar: Felicitdi!
- d-na consilier Mdrginean u R: Mullumesc. Oricum sd Sfrlr nu este un control comod, mai ales ca a fost de doud ori
dar... e foafte bine; am mai vorbit cu gcoli, cu inspectori care spuneau cd stam foarle bine fatd de altii care au primit cate 20
de NS, 20 de S, 3 sau 4 de Bine gi nu erau atat de panicati gi atat de,,sum am fost noi de la gcolile noastre; deci avem
oameni calitativi 9i... .au controlat totul pe ultimii 4 ani de zile, au vrut sd vadd tot, de Ia hartii pana la rezultatele gcolare;
- d-na consilier Grigorovici D.,s-ar putea sd nu ne bucure peste vreo trei ani pentru cd avem dezavantajul cd
trebuie sd obtinem mdcar aceleagi rezultate.
- d-nul Primar: Nu cred cd aveti motive de ingrijorare.
- d-na consilier Grigorovici D.,cand e vorba de rezultate gi trebuie sa faci ca sd creascd de la an la an, gi la
concursui gi /a... .
- d-nul Primar: Data viitoare o sd avem gi autorizatie 9...
.

'

Nemaifiind alte interpeldri sau luari de cuvant, d-na presedintd multumeste de participare tuturor gi declard inchrse
lucrarile acesteia.
Sedinfa ordinard s-a Tncheiat la ora 9.19.
pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
^Drept
In conformitate cu dispozitiile art. '1 0 din Legea nr. 5212003, privind transparenla decizionald in administratia
publici, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei SINESTI gi se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier
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.{ 11t

SECRETAR,
Jr. Nancy Loghin

