+3

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tef/fax : 0232-325100 cod postal 707 450
Nr, 2066 din 28 martie 2019

PROCES - VERBAL
incheiat astazi 28 martie 2019 in cadrul sedinlei publice ordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,
Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat in conformitate cu ar1. 39 alin.'1 din Legea nr.21512001 pentrgedinla ordinard din data de 28.03.2019 prin Dispozitia primarului comuneiSinegti nr.89122.03.2019.
Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut prin Invitatia nr.'1984122.03.2019.
Publicitatea ordinei de zi a gedintei s-a realizat prin Publicatia nr. 4 din data de22.03.2019 prin afigare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primdriei locale.
Lucr6rile sedin(ei au inceput la ora 8.05, la gedintd participd potrivit listei de prezentd sub semnaturd proprie,
toli cei 13 consilieri convocali care compun consiliul local communal.
La lucrdrile sedintei mai padicipS:
- viceprimarul comunei dl Dumitru Carcea,
- secretarul comunei d-nul Loghin Nancy,
- delegatul sdtesc al satului Osoi d-nul Ciornei Neculai,
Se constatd prezenla consilierilor, cvorumul este legal.
'
Domnul secretar men[ioneaza ca proiectul de hotarare privind bugetul initial pentru anul 2019 a fost retras de catre
initiator, anume primarul comunei, motivat de faptul ca nu s-au repartizat toate sumele asteptate a fi primite si se va amana
adoptarea acestuia la o sedinta extraordinara in viitorul apropiat, imediat be se vor primi alocarile complete,
Presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedintei si da citire noii ordini de zi propuse de primar. Astfel:
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Demunirea proiect de hotdrilre,
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1
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avizului din parlea
comisiei/lor de
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-secretar

data de 28.02.2019 (art,42 alin.S Legea nr,2l5/2001)
- proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea propunerii pentru evaluarea pertormantelor
profesion ale individuale ale secretarului comunei Stnesfi
pentru anul 2018:
- proiect de hotdrdre privind:
- aproharea componentei echipei mobile pentru intervenlia de
urgenld in cazurile de violentd domesticd;

-pnmar

-pflmar

-secretar

-Paftala Adrian
-Sirghe Gabriel

-asisfenl socia/

-lacob Gheorghilii
Bebi

proiect de hotdrdre privind;

4

-

5

aprobarea Actului aditional nr.29 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de
ARSACIS.
canalizare nr.48/2009
- proiect de hotdrare privind:

-

-pflmar

-secretar

-Pricop Mihaela

-Paftala loan Paul

-

- aprobarea preSedintelui
consiliului local din

de Sedinld

penlru Sedinlele

trimII al anului

-consi/ierii

2019

-secretar

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

>

-

-pentru primuf punct af ordinei de zi : - proiect de hotdrdre pivind:
al gedinlei de consiliu local din data de 28,02.2019

aprobarea procesuluiverbal

- nu sunt obiectii asupra continutului gi redactdrii procesului verbal;
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adopt6ndu-se astfel Hotdrirea nr. 2912019.

F -

-

pentru punctuf 2 al ordinei de zi:. - proiect de hotdrAre privind:
aprobarea propunerii pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Sinesti pentru anul 2018;

Prezentare: d-nul secretar prezinta consilierilor proiectul de hotarare aratand ca primarul, are calitate de evaluator
al secretarului la propunerea consiliului local.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propunen.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adopt6ndu-se astfel
HotirArea nr. 30/2019.

F -

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

- aqobarea

componentei echipei mohile pentru intervenfifi de urgenld in cazurile de violenld domesfrcd.
Prezentare:
- d-nul secretar, spune ca pentru acest punct trebuia sa fie prezent asistentul social pentru a prezenta si detalia
pentru consilieri;
- avand in vedere ca prezentatorul propus lipseste, domnul primar adreseaza rugamintea catre secretar de a
prezenta proiectul si problematica acestuia;
- domnul secretar prezinta consilierilor argumentele legale care au impus promovarea acestui proiect si da citire
afticolelor continute in proiectul de hotarare.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobi proiectul de hotarare, adoptdndu-se astfel

HotdrArea nr. 3'l 12018.

F - pentru punctuf 4 al ordinei de zi: - proiect de hotdrAre pivind:
- aprobarea Actului aditional nr.29 la Contractul de delegare a gestiunii seruiciilor publice de alimentare cu

apa

si de canalizare nr.48/2009

-

ARSAC'S.

Prezentare:

- d-nul secretar prezinta consilierilor proiectul de hotarare si materialele comunicate de catre asociatia ARSACIS
spunand care sunt principalele modificari la contractul de delegare prin actul aditional nr.29.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 'l 1 voturi "PENTRU " -consilierii aprobi proiectul de hotarare, adoptAndu-se astfel
HotirArea nr.3212019.

> -

pentru punctul 5 al ordinei de zi: - - proiect de hotdrAre privind:
- aprobarea preSedintelui de Sedinld penlru ;edinlele consiliului local din trim.Il al anului 2019.
Prezentare:
- d-nul secretar aminteste consilierilor ca este necesar a se alege un presedinte care sa prezideze lucrarile
consiliului pentru trimestrul ll al anului intrucat mandatul presedintelui in exercitiu se incheie la finele acestei luni aratand ca
potrivit ordinii alfabetice urmeaza domnul consilier Radu Constantin.
Consilierii sunt de acord si nu sau consemnat luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adoptAndu-se astfel

'

Hotir6rea nr.33/2019.
Nemaifiind alte interpeldri sau luari de cuvant in cadrul sedintei, d-nul presedinte multumeste de participare tuturor
gi declard inchise lucrarile acesteia. Sedin[a ordinard s-a incheiat la ora 8,47.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
in conformitate cu dispoziliile art. 10 din Legea nr.5212003, privind transparenla decizionalS in administra{ia
publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei SINESTI gi se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier

SECRETAR,
Jr. Nancy Loghin

