ROMANIA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tef/fax : 0232-325100 cod postal 707 450
Nr. 1326 din 28 februarie 2019

PROCES . VERBAL
incheiat aslazi 28 februarie 2019 in cadrul sedintei publice ordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,
Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat in conformitate cu art.39 alin.1 din Legea nr.21512001 pentru
gedin(a ordinard din data de 28.02.2019 prin Dispozilia primaruluicomunei Sinegti nr.63122.02.2019.
Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut prin Invitatia nr.1097 122.02.2019.
Publicitatea ordinei de zi a gedintei s-a realizat prin Publicatia nr. 3 din data de 22.02.2019 prin afigare la
avizierul primariei locale gi pagina de internet a primdriei locale.
Lucr6rile sedin[ei au inceput la ora 8.03, la gedinld particip6 potrivit listei de prezenld sub semnaturd proprie,
11 consilieri dintre cei 13 consilieri convocali care compun consiliul local communal, lipsind din motive personale consilierii
Margineanu Rozica si Radu Constantin.
La lucrdrile sedintei mai participd :
- viceprimarul comunei dl,Dumitru Carcea,
- secretarul comunei d-nul Loghin Nancy,
- delegatul sdtesc al satului Osoi d-nul Ciornei Neculai,
' - as. Social Radu Elena, ag. Agricol lacob Cristina si tehnician cadastrist Pricop Angelica, cu totii din
compartimentele de specialitate ale primarului.
Se constatd prezenta consilierilor, cvorumul este legal.
Presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedintei si da citire ordinii de zi propuse de primar,

Initiator
Nr.
ctt.

Demunirea proiect de hollirlire, a raportului sau
informdrii care face o biectul dezbqterii/analizei

1

- proiect de hotdrdre privind:
-aprobarea procesului verbal al gedinlei de consiliu local din
data de 30.01.2019 (art.42 alin.5 Legea nr,2l5/2001)

2

e

4

- proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea asocierii dintre comuna Srnesfi si comunele
Lungani gi Popegti din judetul lasi, in vederea constituirii unei
asociatii de dezvoltare intercomunitara (A.D.l.) pentru
realizarea in comun a unor proiecte de interes local:
- proiect de hotdrdre privind;
- aprobarea Raportului privin d activitatea asisfenfr'lor
personali ai persoanelor cu handicap grav allali in evidenlele
serviciului de asistenld sociald din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Srnestr, desfiigurati in
semestrul ll al anului 2018.
- proiect de hotdrdre privind:
- analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol in

/responsabil
cle intocmirea
documenlului

-consi/ierii

-pnmar

-pnmar

-pnmar

Prezefttator

sncainlitate
-secretar

-pnmar

-Paftala Adrian

-aslstent social

-/acob Gheorghild
Bebi

-agent agricol

-Mdrgineanu
Rozica

anul 2018;

5

6

7

I

-

proiect de hotdrdre privind

-

aprobarea Raportului privind serviciile gi activitdlile de
asisfenfd medicald comunitard derulate in cadrul comunei
Sinestj iudetul lasi in semestrul ll al anului 2018.
- proiect de hotdrdre privind;
- aprobarea Raportului privind activitatea de solulionare a
petiliilor inregistrate la autoritdlile puhlice locale in perioada
semestrului ll al anului 2018:
- proiect de hotdrdre privind:
- insugirea raportului primarului privind starea economicd,
sociald 9i de mediu a comunei SlltlESTl judetul lASl pe anul

-aslstenf

-pnmar

-primar

-primar

medical
comunitar

-Mdrgineanu
Roztca

-responsabi/

-lacob Gheorghila
Bebi

-pnmar

-Paftala Adrian

-vtcepnmar

-lacob Gheorghild
Bebi

2018:
-

-

proiect de hotdrdre privind:
?nsugirea Raportului de activitate proprie desfdguratd in anul
de cdtre viceprimarul comunei SINESTI judetul lASl;

-pnmar

2018

o

Prezentatorul
avizulul din partea
comisiei/lor de

- proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea contului de execulie a bugetului de venituri gi
cheltuieli al comunei Sinegti judelul lagi pentru anul 2018;

-primar

-Paftala Adrian

-contabil

-Grigorovici
Damiana

10

11

12

13

14

- proiect de hotdrdre

-

privind:

4Y

aprobarea Planului de formare profesionald a funclionarilor
publici si personalului contractual din cadrul aparatului de
snecialitate al primarului comunei Sinesfi pentru anul 2019;
- proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea Amenajamentului pastoral de Ia nivelul UAT
comuna Sinegti, judelul lagi;
- proiect de hotdrdre privind;
- aprobarea amplasarii statiilor de imbarcareldebarcare a a
calatorilor tansportati prin curse regulate de persoane pe raza
UAT comuna Sinesti, iudetul lasi:
- proiect de hotdrdre privind:
- lnfiintarea unui post contractual de execulie de muncitor cu
atribufii de gofer in aparatul de specialitate al primarului;
- proiect de hotdrdre privind:
- asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si
derularii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie

-Paftala Adrian

-pnmar

-secretar

Damiana
-Paftala Adrian

-primar

vrcepnmar

-Mdrgineanu
Rozica

-pnmar

-secretar

-lacob Gheorghild
Bebi
-Paftala Adrian

-pflmar

-primar

-Mdrgineanu
Rozica
-Paftala Adrian

-pnmar

-secretar

Prezentarea altor rapoarte de informare oentru anul 2018:
-Raportul de activitate pentru anul 2018 al compartimentului de
stare civila

-Mdrgineanu
Rozica

aferente programului pentru scoli;

15

-Grigorovici

-primar

-secretar

Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprobd cu unanimitate de voturi 11 voturi
"PENTRU" ordinea de zi prezentatd. Se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatd.
Astfel:

>

-pentru primuf punct af ordinei de zi : - proiect de hotdrdre pivind:
al Eedintei de consiliu local din data de 30'01'2019.

- aprobarea procesului verbal

- nu sunt obiectii asupra continutului gi redactdrii procesului verbal;
- supus aprobdrii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adopt6ndu-se astfel Hotirdrea nr. 1512019.

F -

- aprobarea

pentru punctuf 2 af ordinei de zi: - proiect de hotdrdre privind:
asocierii dintre comuna Sinesfi si comunele Lungani gi Popegti din judetul

lasi,

in vederea constituirii unei asociatii de

dezvoltare intercomunitara (A.D.l.) pentru realizarea in comun a unor proiecte de interes local;

Prezentare: d-nul secretar prezinta consilierilor proiectul de hotarare aratand ca primarul, in calitate de initiator al
acestui proiect intentioneaza ca impreunacu doua dintre comunele invecinate, respectiv comuna Popesti si comuna
Lunganisa formeze o asociatie de tip ADI in vederea initierii unor proiecte comune, primul avut in vedere fiind cel de
aductiune de gaze naturale.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aproberii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adoptAndu-se astfel
Hotirdrea nr. 16/2019.

> -

pentru punctuf 3 af ordinei de zi: - proiect de hotdrdre privind:

aprobarea Raportului privind activitatea asisfentr'lor pers onali ai persoanelor cu handicap grav aflali in evidenlele serviciului de asisfenfd
so'ciald din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Srnestf, desfdg uratd in semestrul ll al anului 2018.

-

Prezentare:

- d-nul secretar prezintd proiectul de hotarare ardtand consilierilor cd potrivit aft.40 alin.2 din Legea nr.44812006,
serviciul public de asistenld sociaia are obligatia de a efectua controale periodice asupra activitdtii asistentilor personali 9i
prezintd semestrial un raport consiliului local.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propunerl.
- supus aproOarii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adoptAndu-se astfel
Hotirirea nr.1712018.

> -

pentru punctuf 4 af ordinei de zi; - proiect de hotdrAre pivind:

- analiza stadiului

de inscriere a datelor in Registrul agricol in anul 2018'

Prezentare:

- d-na Cristina lacob cons. uperior cu atributii de ag. Agricol in aparatul de specialitate al primarului prezintd
plenului raportul de activitate al compartimentului de registru agricol.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aproberii, cu unanimitate 11 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adopt6ndu-se astfel

HotirArea nr. 18/2019.

-

> -

pentru punctul 5 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrAre privind:

aprobarea Raportutui privind seruiciile
semestrul Il al anului 2018.

gi activitdlile

de asistenfii medicald

Prezentare:

comunitari derulate in cadrul comunei Sinegfiludetul lasi in

- d-nul presedinte de sedinta inmaneaza fiecaruia dintre consilieri cate un exemplar al raportului de activitate al
asistentului comunitar.
Nu sunt alte luari de cuvant sau alte propuneri.

- supus aproberii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprob6 proiectul de hotarare, adopt6ndu-se astfel

Hotirdrea nr.'1912019.

!

-

pentru punctul 6 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrdre privind:

aprobarea Raportului privind activitatea de solulionare a petiliilor inregistrate la autoritdlile puhlice locale in

perioada semestrului ll al

anului 2018.

Prezentare:

- d-nul secretar prezinta consiliului raportul privind activitatea de petitii pentru 2018, nefiind prezenta persoana
responsabila cu respectiva activitate.
Nu sunt alte luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adoptdndu-se astfel
HotirArea nr.2012019.

> -

pentru punctuf 7 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrAre privind:

starea economicd, soch/d 9i de mediu a comunei SINESTI judelul lASl pe anul 2018,
Prezentare;
- d-nul presedinte de sedinta inmaneaza, in format scris, fiecaruiadintre consilieri cate un exemplar al raportului de
activitate al orimarului,
Nu sunt alte luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adoptAndu-se astfel

- insugirea raportului primarului privind

Hotirdrea nr.2112019"

D -

pentru punctuf 8 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrdre privind:

- insugirea Raportului

de activitate proprie desfdguratd in anul 2018 de cdtre viceprimarul comunei SIIVESII judelul IASL
Prezentare:
.
- d-nul presedinte de sedinta da cuvantul domnului viceprimar pentru a-si prezenta propriul raport de activitate.
Dupa lecturarea raportului de catre viceprimarul comunei, domnul presedinte se adreseaza consilierilor daca sunt
intrebari referitor la cele expuse. Nu sunt alte luari de cuvant sau intrebari.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 1'l voturi "PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adoptdndu-se astfel
-

HotirArea nr.2212019.

> -

pentru punctuf 9 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrAre pivind:

aprobarea contului de execulie a bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Sinegti judelul lagi pentru anul 2018.

Prezentare:
- d-nul Octavian Tomusescu, contabil in aparatul de specialitate prezinta consiliului propriul raport de specialitate si
cele doua anexe la proiectul de hotarare.
Nu sunt alte luari de cuvant, intrebari sau propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobi proiectul de hotarare, adoptAndu-se astfel

Hotirirea nr.2312019.

> -

pentru punctuf 10 al ordinei dezi: - - proiect de hotdrAre pivind:

aprobarea Planului de formare profesionald a funclionarilor puhlici

si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Sinesfi pentru anul 2019.

Prezentare:

- d-nul secretar prezinta consilierilor proiectul de hotarare si anexele acestuia mentionand ca a solicitat primarului
comunei sa confirme disponibilitatile ce pot fi luate in calcul referitor la aceasta problematica dat fiind cheltuielile ce se
impun. In urma discutiei avute cu d-nul primar si cu d-nul contabil s-a stabilit a fi prevazute aproximativ aceleasi previziuni
pentru formarea profesionala dar practic nu se poate garanta la acest moment daca vor putea fi si asigurate fonduri
suficiente oentru aceasta.
- d-nul secretar se adreseaza consilierilor mentionand ca momentan este mai mult o formalitate, fiind si o obligatie
prevazuta de lege pentru a se avea in vedere si acorda resurse aferente unui plan de pregatire profesionla.
Nu sunt alte luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adoptAndu-se astfel

Hotirirea nr.2412019.

F -

pentru punctul 11 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrdre privind:

aprobarea Amenajamentului pastoral de la nivelul UAT comuna Sinegti, judelul lagi,

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare aratand ca s-a primit proiectul de amenajament pastoral care a fost
intocmit de catre Directia agricola lasi si potrivit legii acesta trebuie aprobat in plen.
-d-nul viceprimar intervine si spune consilierilor pe scurt ce reprezinta aceasta documentatie precum si faptul ca au
fost facute si primite studiile pedologice si agrochimice pentru UAT comuna Sinesti.
Nu sunt alte luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adopt6ndu-se astfel

Hotir6rea nr.2512019.

>

- pentru punctuf 12 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrdre privind:
- - aproharea amplasarii statiilor de imbarcareldebarcare a a calatorilor transporlati prin curse regulate de persoane pe raza UAT comuna
judetul lasi.
Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare aratand ca recent s-a primit o adresa din partea Consiliului Judetean
lasi prin care se solicita precizarea statiilor de transport, a numarului acestora si a locatiilor exacte inclusiv coordonatele
GPS. La respectiva adresa s-a facut raspuns comunicandu-se ca stiile de imbarcare/debarcare au ramas aceleasi ca si
pana acum. Aratandu-se care sunt si cu orecizarea coordonatelor si a celorlalte detalii. Fata de raspunsul nostru,
Sinesti,

reprezentantul C.J. lasi a insistat sa emitem o hotdare de consiliu local prin care sa confirmam care sunt acsete statii si sa
actualizam toate detaliile. Motiv pentru care s-a propus includerea pe ordinea de zi a acestui punct.
Nu sunt alte luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adoptdndu-se astfel

Hotirdrea nr.2612019.

F -

pentru punctul 13 al ordinei dezi: - - proiectde hotdrire pivind:

- Infiintarea unui post contractual de execulie

de muncitor cu atribulii de gofer in aparatul de specialitate al primarului.
Prezentare:
- d-nul secretar explica consilierilor care este intentia domnului primar si argumentele de oportunitate si legalitate
pentru infiintarea acestui post de sofer.
- d-na consilier Grigorovici D. intreaba daca este neaparat necesar un al doilea sofer dat fiind ca mai este un post
cu astfel de atributii care este ocupat, si daca se poate asigura plata acestuia;
- d-nul secretar se adreseaza d-lui contabil (care este de fata), sa spuna consilierilor punctul sau de vedere referitor
la sustinerea financiara a acestui nou post;
- d-nul contabil zice ca in eventualitatea angajarii vor trebui asigurate resursele necesare platii drepturilor salariale
dar deocamdata inca nu s-a stabilit nimic concret privind ocuparea viitorului post;
- d-nul secretar mai spune ca prin aceasta hotarare se aproba modificarea organigramei si a statului de functii prin
infiintarea respectivului post nu angajarea unei persoane;
Nu sunt alte luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu un numar de 9 voturi "PENTRU " si 2 abtineri se aprobd proiectul de hotarare, adopt6ndu-se astfel
HotdrArea nr.2712O19.

F -

pentru punctuf 14 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrAre privind:
- asumarealneasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie aferente programului
pehtru scoli,
Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare aratand ca s-a solibitat de catre Consiliul Judetean lasi luarea unei
decizii in plenul consiliului local referitor la faptul asumarii sau neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor
de atribuire a contractelor de achizitie aferente programului pentru scoli. Data fiind aceasta situatie, impreuna cu domnul
primar s-a stabilit ca este recomandat ca toate aceste proceduri aferente programului pentru scoli sa fie facute, ca si pana
acum de altfel, de catre C.J. lasi din motive lesne de presupus ce tin de resursele umane sau materiale ale primariei.
Nu sunt alte luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobirii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adoptAndu-se astfel

HotdrArea nr. 28120'19.

F - pentru punctuf

15 al ordinei de zi: - - Prezentarea altor rapoarte de informare pentru anul 2018;
d-nul secretar informeaza consilierii asupra altor rapoarte de activitate intocmite de catre responsabilii anumitor
activitati sau servicii ori la nivel de compartimente, pentru aparatul de specialitate al primarului;
- sunt prevazute pentru aceasta informare urmatoarele rapoarte de activitate:
-Raport de activitate pentru anul 2018 compartiment stare civila.
- Raport activitate pentru anul 2018 - compartiment achizitii;
- Raport activitate pentru anul 2018 - compartiment as. sociala;
- Raport activitate pentru anul 2018 - compartiment cadastru;
- Raport activitate pentru anul 2018 - compartiment taxe-impozite.
- afara de rapoftul pe tematica de cadstru care a fost prezentat de catre d-na Pricop A. referent cu atributii de cadastru,
pentru celelalte rapoarte s-au facut copii xerox si inmanate consilierilor prezenti.

-

Nemaifiind alte interpeldri sau luari de cuvant in cadrul sedintei, d-nul presedinte multumeste de participare tuturor
9i declar6 inchise lucrarile acesteia. Sedinla ordinard s-a incheiat la ora 9.35.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
in conformitate cu dispozi[iile art. 10 din Legea nr. 5212003, privind transparenla decizionald in administralia
publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei SINESTI gi se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier

Prisacariu
SECRETAR,
Jr. Nancy Loghin

I

!

