ROMANIA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tef/fax : 0232-325100 cod postal 707 450
Nr. 6525 din 18 decembrie 2018

PROCES. VERBAL
incheiat asrazi 18.12.20'1 8 in cadrul sedintei publice ordinare
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,

a

> -Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat in conformitaie cu art. 39 alin.'1 din Legea nr.21512001 pentru
qedin{a ordinard din data de 18.12.2018 prin Dispozilia primaruluicomunei Sinegti nr.317 din 13.12.2018.
}' -Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut prin Invitatia nr.6450/1 3.12.2018 ,
D -Pr:blicitateaordinei deziagedinteis-arealizatprinPublicalianr. lSdindatade'13.12.2018 prinafigarela
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a prim6riei locale,
ts -Lucrdrile sedintei au inceput la ora 8.08, la gedin{d participE potrivit llstei de prezen[d sub semnaturd proprie,
13 consilieri dintre cei 13 consilieri convocati care compun consiliul local comunal.
-La lucrdrile sedintei mai participd
primarul comunei dl.Holicov Petru,
. secretarul comunei d-nul Loghin Nancy,
:

:

ilT:i

3;ti Ji[:?::::,T',1]1,1t
l i c iorne i Necu, a i,
Secretarul comunei informeazd pregedintele de gedinld asupra existen{ei unui nou punct pe ordinea de zi care a
fost comunicat ulterior publicdrii ordinii de zi propusd initial de cdtre primar,- anume rectificarea bugetului cu sumele
transmise de cdtre Consiliul Judetean lagi pentru echilibrarea bugetelor locale prin adresa sa nr.37621 din 14J22018.
DupE constatarea 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 ulterloare, presedintele de sedinta dd citire gi
ului noua ordine de zi
Prezentstorul
Ini.tialor
avizului din parlea
/responsahil
Nr.
Demunireu proiecl cle h,olcirdre, a roporlului snu
Prezentalor
comisiei/lor de
cle inlocmireu
crt.
info rmdrll care fuce obiectul dezbalerii/a nalizei
snecialilate
doatmentului
- proiect de hotdrdre privind:
-consi/ierii
-aprobarea procesului verbal al gedinlei de consiliu local din
-secretar
data de28.11.2018 (art.42 alin.5 Legea nr.2l5/2001)
2 - proiect de hotdrdre privind:
- acordarea mandatului specialtn vederea exprimdrii
votului in AGA ARSACIS referitor la cerbrea de aclerore a
-pnmar
-secretar
Mdrgineanu Rozica
Com" Stdnila-jud Neam(, la Asocialia Regionuld a
Serviciilor de Apd Canal IaEi - ARSACIS qi aprobaret
Actelor Adilionale nr. 27 Ei nr, 28 la Aclul Constitutiv,
res p ect iv s t at ut u I A IISAC I S.

'

I

- proiect de hotdrdre

privind:
- aprobarea preSedintelui de Sedinld pentru gedintele

3

eonsiliului local din

triml al anului

- proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea reclificarii bugelului local trim. IV 201 I
privind sumele alocale din cotele defalcate din impozitul pe
venil pentru echilibrurea bugetelor locale

4

-pnmar

2019

-pnmar

-secretar

-contabil

Paftald Adrian

Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprob6 cu unanimitate de voturi 13 voturi
"PENTRU" ordinea de zi prezentatd. Se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatS.
Astfel:

)

-

-pentru primuf punct af ordinei de zi'. - proiect de hotdrAre pivind:
al gedinlei de consiliu local din data de 28.11.2018.

aprobarea procesuluiverbal

- nu sunt obiec[ii asupra con(inutului gi redactdrii procesului verbal;
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adoptdndu-se astfel HotirArea nr. 9112018.

) - pentru punctuf 2 af ordinei

de zi: - proiect de hotdrdre privind:

- acordarea mandatului special tn vederea exprimdrii votului tn AGA ARSACIS referitor lu cererea de aderare a Com Stdnila-iud
Neaml, la Asocialia Regionald a Serviciilor de Apd Canal lapi - ARSACIS qi aprobarea Actelor Adi\ionale nn 27 qi nr. 28 la Actul
Co nstitutiv, respectiv Statutul ARSACIS,

Prezentare: d-nul secretar prezintd proieptul de hotarare aratand cd este vorba despre aderarea comunei Stdnila

din jude[ul Neamt la asocialie gi pe cale de conselcintd se impune acceptul celorlalti membri pentru modificdrile care au loc
in mod implicit asupra documentelor fundamentale, respectiv Actul constitutiv gi Statutul asociatiei.

Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propunen.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobi prin hotdrdre Tnsugirea procesului verbal
prezentat, adoptdndu-se astfel HotirArea nr. 9212018.

F -

pentru punctul 3 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrAre privind:
- aprobarea preSedintelui de Sedinld pentru getlinlele consiliului local din trim.I al anului 2019,
Prezentare:
- d-nul secretar prezintd proiectul de hotarare ardtand consilierilor cd potrivit ordinii alfabetice revine sarcina d-lui
consilier Prisacariu Cristinel sd prezideze gedin{ele de consiliu pentru urmdtoarele 3 luni.
Dezbateri; Nu sunt luari de cuvant sau alte propunen.
- supusaprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adoptAndu-se astfel Hotirirea nr. 93/201 8.

F - pentru punctuf 4 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrAre privind:
- aprobarea rectiJicarii bugetului local
echilibrarea bug etelor locale.

trim IV

2018

privind sumele alocale din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

Prezentare:

- d-nul contabil prezintd.anexa la proiectul de hotarare cu sumele comunicate gi dd citire raportului sdu de
soecialitate.

Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propunen.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd prin hot6rdre insugirea procesului verbal
prezentat, adoptAndu-se astfel HotirArea nr. 9412018.
Nemaifiind alte interpeldri sau luari de cuvant, d-na presedint6 multumeste de participare tuturor gi declarS inchis
lucrarile acesteia. Sedin[a ordinard s-a incheiat la ora 9.'l 5.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.

in conformitate cu dispoziliile art. 10 din Legea nr.5212003, privind transparenla decizionald in administralia
publicS, prezentul Proces verbal se va afiqa la sediul Primdriei SINESTI gi se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier

SECRETAR,
Jr. Nancy Loghin

