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CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tel/fax : 0232-325100 cod postal 707 450
Nr. 358 din 22 ianuarie 2019

PROCES . VERBAL
incheiat aslazi 22 ianuarie 2019 in cadrul sedintei publice ordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,

D -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 18,12.2018 prin Dispozilia primaruluicomuneiSinegti nr.4l'14.01.2019.
F -Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut prin Invitalia nr.309/17.01.2019 ,
) -Publicitatea ordinei de zi a gedintei s-a realizat prin Publicalia nr. 1 din data de 17.01.2O19 prin afigare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primdriei locale.
D -Lucrdrile sedintei au inceput la ora 8.04, la gedin!5 participS potrivit listei de prezentd sub semnaturd proprie,
13 consilieri dintre cei 13 consilieri convoca[i care compun consiliul local comunal.
-La lucrdrile sedin[ei mai participd :
-

"-"/

primarul comunei dl.Holicov Petru,
secretarul comunei d-nul Loghin Nancy,
delegatul sdtesc al satului Osoi d-nul Ciornei Neculai,
Secretarul comunei informeazd pregedintele de gedin[d asupra existen{ei unor 2 noi puncte pe ordinea de zi care
ad fost comunicate ulterior publicdrii ordinii de zi propusd ini{ial de cdtre primar, gi anume:
- aprobarea relelei gcolare a unitdlilor de invdldmant din comuna Sinegti, judelul lagi in anul gcolar 2019-2020; acest
punct a fost addugat ulterior intrucat adresa ISJ prin care s-a comunicat bvizul pentru reteaua gcolard a fost primit 9i
inregistrat in data de 21 .01 .2019 sub nr.283;
- aprobarea Planului de acliuni gi lucrdri de interes local ce se yor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr.
41 6/2001 , persoane apte de muncd,in anul 2019; aceastd problemd a fost solicitatd inainte de inceperea gedinlei de cdtre
d-nul vicepimar care a depus proiectul gi documentele supoft la proiectul de hotarare.
Dup6 constatarea prezentei consilierilorsi 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 gi
ne
lui noua ordine de zi. astfel:

lnitiator

Nr.

crt.
1

2

3

Demunirea proiect de hotdr1re, a rapoftului sau inf< /responsabil
care face obiectul dezbaterii/analizei
intocmirea
documentult
- proiect de hotdrlre privind:
-aprobarea procesului verbal al gedintei de consiliu -consilieii
local din data de 18.12.2018 (aft.42 alin.5 Legea
nr.215/2001)
- proiect de hotdrAre privind:
- priv i n d aprobarea i n d i cato ri I or teh n ic o-econ om ici
pentru i nvestitia,, I N Fl I N T ARE StSfEM DE
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN
COMUNA S'NESI'. JUDETUL IASI":
- proiect de hotdrdre privind:

privind indemnizalia maximd lunard de gedinld a
consilierilor locali din cadrul Consiliului local al

-

-pnmar

-pnmar

Prezentatorul avizu
Prezentator

specialitate
-secretar

-secretar

Mdrgineanu Rozica
Paftala Adrian

-secretar

Atasiei Vasile
Pricop Mihaela

-secretar

AtasieiVasile
Pricop Mihaela

comunei SlilESlljudelul lASl, incepand cu data de
01 ianuarie 2019:
4

-

proiect de hotdrdre privind:

privind stabilirea salariilor de bazd cu data de
ianuarie 2019 pentru funclionarii publici gi

01

-pnmar

personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei SINESTI judelul
lASl incepand cu 01 ianuarie 2019:
5

-

-

partea comisiei/lor

proiect de hotdrdre pivind:

aprobd modificarea taxei speciale de salubrizare

pentru persoanele casnice 9i non-casnice in
comuna Sinegti, judelul lagi stabilita prin H.C.L.

-primar

-pnmar

Mdrgineanu Rozica
Paftala Adrian

Sinesfi nr.89 din 28 noiembrie 2018.
6

- proiect de hotdrAre privind:

-

aprobarea transformarii unor posturi ocupate de
functionarii publici ca urmare a promovdrii
examenului de promovare in qrad profesional:

7

-pimar

-secretar

Atasiei Vasile
Pricop Mihaela

- proiect de hotdrdre privind:

i

aprobarea indicatorilor economici actualizati ai
s i etaj a re Scoala

nv estiti ei,, Reab i I i ta re, exti n d e re

Gimnaziala Veniamin Costachi din sat Sinesfi.

-pnmar

-pnmar

Mdrgineanu Rozica
Paftala Adrian

comuna Sinesti, judetul

I
9

- proiect de hotdrdre

lasi";

;tl

pivind:

de
- aprobarea retelei gcolare a unitdlilor
invdldmant din comuna Sinegti, judetul lagi in anul
scolar 2019-2020

-pflmar

-secretar

Margineanu Rozica
Pricop Mihaela

-vtcepnmar

lacob Gheorghi[a Be

- proiect de hotdrdre privind:

aprobarea Planului de acliuni gi lucrdri de interes
local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor
Legii nr. 416/2001 , persoane apte de muncd,in anul

-

-pnmar

2019.

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

-

>

-pentru primuf punct af ordinei de zi : - proiect de hotdrire pivind:
al Eedintei de consiliu local din data de 18.12.2018.

aprobarea procesului verbal

- nu sunt obiectii asupra continutului gi redactdrii procesului verbal,
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adoptdndu-se astfel Hotirdrea nr. '1120'19.

D -

pentru punctul 2 af ordinei de zi: - proiect de hotdrAre privind:
aproharea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia,,lNFllNlARE STSIEM DE ALIMENTARE CU APA Sl CANALIARE lN
SIIVESI', JUDETUL IASI" ;

-

COMUNA'-

Prezentare: d-nul primar prezintd oportunitatea gi necesitatea proiectului de hotarare aratand cd este vorba despre
noii indicatori economici prezentati prin devizele depuse de cdtre consultant gi care trebuiesc aprobati spre a se comunica
hotararea catre MDRAP.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre Tnsugirea procesului verbal
prezentat, adopt6ndu-se astfel HotirArea nr. 212019.

>

- pentru punctul 3 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrAre pivind:
privind
indennizalia maximd lunard de gedinld a consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei SlilESlljudelul lASl, incepand
cu data de 01 ianuarie 2019.

Prezentare:
- d-nul secretar prezintd proiectul de hotarare ardtand consilierilor cd potrivit HGR nr.937/2018 care a modificat
nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, s-a actualizat in baza Legii nr.153/2017 gi nivelul indemnizatiei
orimarului. Tinand seama ca indemnizatia consilierilor este stabilita la un procent de 9,04 din indemnizatia primitd de catre
primar, in mod automat se impune gi actualizarea a celei dintai.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotirdre insuqirea procesului verbal
prezentat, adoptAndu-se astfel Hotirdrea nr. 312018.

) - pentru punctul 4 al ordinei de zi: ian

lici gi personatul contractual din cadrul aparatuluiF
privind staLithea saiariilor de bazd cu data de 01
specialitate al primarului comunei SIIVESII iudelul IASIincepand cu 01 ianuarie 2019.

-

Prezentare:
- d-nul secretar prezintd proiectul de hotarare 9i anexele acestuia prezentand in mod succint argumentele de ordin
juridic care stau in temeiul proiectului de hotarare.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adoptAndu-se astfel Hotdr6rea nr. 412019,

>

- pentru punctuf 5 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrdre privind:
- modificarea taxei speciate de salubrizare pentru persoanele casnice gi non-casnice in comuna Sinegti, iudelul lagi
stabilita prin H.C.L. Sinegfi nr.89 din 28 noiembrie 2018'
Prezentare:
- d-nul primar prezintd consilierilor motivatia propunerii acestui proiect gi anume faptul ca dat fiind populatia are
venituri foarte reduse, este mult atunci cand se comunica contribuabilului care vine la primarie pentru achitarea impozitelor
locale, ca datoreaza 4lei/persoana lunar pentru gunoi. Pe anul intreg fiind d'suma ridicata pentru veniturile majoritatii
locuitorilor, motiv care va duce la incasarea dificila, crearea de datorii si nemultumiri din partea cetatenilor. Pentru aceste
motive doreste sa propuna consiliului ca suma sa fie redusa la jumatate, adica 2leilpersoana lunar.
Dezbateri:
-d-na cons. Grigorovici D. doreste sa stie ce se va intampla cu taxa datorata de catre scoli. D-nul primar raspunde
ca aceasta va fi inlaturata intrucat banii pentru plata acesteia vor trebui sa vina tot din partea primariei si nu ar avea nici un
rost ca sa fie virati niste bani pentru a se reintoarce la primarie.Nu sunt alte luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adoptdndu-se astfel HotdrArea nr. 512019.

1f

> -

pentru punctuf 6 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea transformarii unor posturi ocupate de funclionarii publici ca urmare a promovdrii examenului de
promovare in grad profesional.
Prezentare:

- d-nul secretar prezintd consiliului motivatiile de fapt gi de drept ale proiectului propus referindu-se la faptul ca in
urma procedurii de promovare in grad profesional a functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului, o etapa
finala pentru concretizarea acesteia in organigramd gi in statul de functii este transformarea posturilor ocupate de catre
functiile supuse promovarii.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adoptdndu-se astfel Hotir6rea nr. 6/2019.

> -

pentru punctuf 7 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrdre privind:
indicatorilor economici actualizati ai investitiei ,,Reabilitare, extindere si etajare Scoala Gimnaziala
Veniamin Costachi din sat Srnesfr, comuna Sinesti, judetul lasi".

- aprobarea

Prezentare:

- d-nul primar prezintd consilierilor proiectul de hotarare, aratand cd, la fel ca gi in cazul punctului 2 de pe ordinea
de zi, este vorba de actualizarea unor indicatori economici la respectivul proiect conform documentatiei primite de la firma
de consultanld.

Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adoptAndu-se astfel HotirArea nr. 7120'19.

judetul lagi in anul gcolar 2019-2020.
Prezentare: - d-nul secretar prezintd proiectul de hotarare, reamintind consilierilor ca la fel ca in fiecare an, prin
ordin al ministrului este stabilit calendarul si procedura de aprobare a ret6lei gcolare. Avand in vedere cd s-a primit avizul
pozitiv pentru reteaua gcolard propusd de cdtre noi, aga cum a fost solicitatd gi fundamentatd de cdtre gcoli, s-a depus spre
dezbatere proiectul de fald.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adoptdndu-se astfel HotirArea nr. 812019.

- aprobarea relelei gcolare a unitdgilor de invdldmant din comuna Sinegti,

) -

pentru punctuf 9 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrdre privind:

- aprobarea Planului de acliuni gi lucrdri de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr.
416/2001 , persoane apte de muncd,in anul 2019.
Prezentare:

- d-nul viceprimar prezintd consilierilor lista de lucrdri gi ac[iuni propuse a fi avute in vedere pentru anul 2019 care
vor fi realizate cu persoanele beneficiare de ajutor social apte muncd.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant.sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adoptdndu-se astfel HotirArea nr. 912019.
Nemaifiind alte interpeldri sau luari de cuvant, d-nul presedinte multumeste de participare tuturor gi declarS inchise
lucrarile acesteia. Sedinta ordinard s-a incheiat la ora 9.05.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.

in conformitate cu dispozi[iile art. 10 din Legea nr.5212003, privind transparen(a decizionald in administratia
publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei SINESTI gi se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE

SEDINTA,

Consilier

SECRETAR,
Jr. Nancy Loghin

