-ROMANIA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tef/fax : 0232-325100 cod postal 707 450
Nr. 2740 din 18 aprilie 2019

PROCES . VERBAL

incheiat astazi 18 aprilie 2019 in cadrul sedintei publice ordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti judetul lasi,
Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat in conformitate cu art. 39 alin.1 din Legea nr.21512001 pentrgedinla ordinard din data de 1804.2019 prin Dispozitia primaruluicomuneiSinegti nr.98112.04.2019'2019.
Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut prin Invitalia nr.2468/05.04.2019.
Publicitatea ordinei de zi a gedinlei s-a realizat prin Publicatia nr. 5 din data de 05.04.2019 prin afigare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primdriei locale.
Lucrdrile sedinlei au inceput la ora 8.11, la gedintd participd potrivit listei de prezentd sub semnaturd proprie,
9 consilieri din totalul ceor 13 convoca[i care compun consiliul local comunal.
La lucrdrile sedintei mai participd:
- secretarul comunei d-nul Loghin N.,
- delegatul sdtesc al satului Osoi d-nul Ciornei N.,
- d-nul Tomugescu O. - contabil, d-na Pricop V. - operator de rol fiscal gi d-na Poftala E. - responsabil cu achiziliile
publice, cu to(ii din aparatul de specialitate al primarului.
'
Se constatd prezenta consilierilor, cvorumul este legal.
Domnul secretar menlioneaza ca fald de ordinea de zi stabilita prin dispozitia de convocare s-a depus de cdtre dnul primar incd un proiect de hotarare privind Planul de achizilii publice"pentru anul 2019. Deasemeni, tinand seama cd dnul consilier Radu C., pregedintele de gedinld ales pentru trimestrul in curs, lipsegte este necesara alegerea unui pregedinte
de gedintd pentru lucrdrile de astdzi.
D-nul consilier Sirghe G. se oferd sd indeplineascd funclia de pregedinte pentru aceastd gedinld. Ceilal{i consilieri
declara verbal c6 sunt de acord. Astfel:
Presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedintei si da citire noii ordini de zi propuse de primar.
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Demunirea proiecl de hotdrAre, a raporlului sau
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- proiect de hotdrdre

privind:

-alegerea in condiliile art.47 din legea nr,215/2001 a
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presedintelui de sedinta pentru lucrarile din 18,04,2019,
- proiect de hotdrdre privind:
-aprobarea procesului verbal al gedinlei de consiliu local din
data de 28.03.2019 (art 42 alin.5 Legea nr.2 l5/2001)
proiecl de hotdrdre privind:
- schimharea locatiei sediului Asociatiei GAL,,Steiarul" in
incinta Centrului de asistenld pentru copii dupa programul
scolar din sat Osor. comuna Sinesfi, ludeful lasi;
- proiect de holdrdre privind:
- aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al comunei
Sinesti, judetul lasi pentru anul 2019;

/responsabil
de intocmirea
documenlului
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-consilierii

-secretar

-

- proiect de hotdrdre privind:
- stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se
fac venit al bugetului local pentru anul 2020;
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Prezentatorul
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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.
Astfel:

>

: - proiect de hotdrdre privind:
in condiliile art,47 din legea nr.215/2001 a presedintelui de sedinta pentru lucrarile din 18.04.2019.
- nu sunt obiec[ii sau alte propuneri.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre alegerea d-lui consilier Sirghe G, ca
presedinte pentru lucrdrile Consiliului Local in cadrul qedintei ordinare de azi, adopt6ndu-se astfel HotdrArea nr. 3412019.

-

alegerea

-pentru primuf punct al ordinei de zi

>

: - praiect de hotdrdre privind:
al gedi,nfei de consiliu local din data de 28'03'2019.
- nu sunt obiec[ii sau alte propuneri asupra continutului gi redactdrii procesului verbal;
- supus aprobdrii, cu unanimitate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal prezentat,
adoptdndu-se astfel Hotdrdrea nr. 35/2019.

-

-pentru punctuf 2 af ordinei de zi

aprobarea procesului verbal

> -

pentru punctuf 3 af ordinei de zi: - oroiect de hotdrAre privind:

-

schimbarea locatiei sediului Asociatiei GAL,,Stejarul"
comuna Sinegti, judetul lagi;

in incinta Centrului de asistenld pentru copii dupa programul gcolar din saf

Osot,

Prezentare: d-nul primar prezinta consilierilor proiectul de hotarare mentionand ca reprezentantul GAL a fdcut
aceastd solicitare motivat de faptul cd actualul sediu in care se desfdgoard activitatea asocialiei a devenit impropriu gi
insuficient ca spaliu.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri fatd de aceast proiect.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adoptdndu-se astfel

Hotdrdrea nr.36/2019.

-

de zi: - proiect de hotdrdre pivind:
si cheltuieli al comunei Sinesti, iudetul lasi pentru anul 2019'

> - pentru punctuf 4 af ordinei
aprobarea bugetului initial de venituri

Prezentare:

- d-nul contabil dd citire proiectului de hotdrare gi raportului propriu de specialitate;
- la finalul prezentdrii, d-nul primar intreabd consilierii daca au neldmuriri sau alte intrebdri legate de proiectul de
buget;

Dezbateri: Nu s-au consemnat intervenlii, luari de cuvant sau alte propuneri fald de proiectul prezentat.
- supus apronerii, cu unanimitate 9 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adoptAndu-se astfel

Hotdrdrea nr.3712018.

-

F stabilirea

pentru punctuf 5 al ordinei de zi:- - proiect de hotdrdre pivind:
impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetulul local pentru anul

2020,

Prezentare:
- d-na Pricop Violeta prezinta consilierilor proiectul de hotarare si anexele acestuia spunand cd nivelul taxelor 9i cel
al impozitelor se mentine asemanator cu cel de pana acum cu exceptia actualizdrii la rata de inflatie.
- d-nul Primar spune cd a intenlionat ca sd menlina nivelul taxelor si impozitelor cat de jos s-a putut pentru cd 9i
aga sunt probleme la colectarea caestora din motivul cd populatia este destul de sdracd.
Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri.
- supus aproUarii, cu unanimitate 9 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adoptAndu-se astfel
HotirArea nr. 38/2019.

-

> -

pentru punctuf 6 al ordinei de zi: ' - proiect de hotdrire pivind:

aprobarea Programului anual de achizilii publice pentru anul 2019'forma finala'.

Prezentare:
- d-na poftald E. - responsabilul cu- achizi(iile publice 9i proiectele locale, prezintd consilierilor proiectul de hotarare
gi anexele la acesta.
- rupr. aprobdrii, cu unanimitate 9 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adoptdndu-se astfel
HotirArea nr. 39/2019.
Nemaifiind alte interpeldri sau luari de cuvant in cadrul sedintei, d-nul presedinte multumeste de participare tuturor
gi declarfi inchise lucrarile acesteia. Sedinta ordinard s-a incheiat la ora 9,25.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
in coniormitate cu dispozi[iile art. 10 din Legea nr. 5212003, privind transparenla decizionalS in administra{ia
publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei SINESTI 9i se va publica pe site-ul propriu.

SECRETAR,
Jr. Nancy Loghin

