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PROCES. VERBAL
incheiat astazi 26 iunie 2019 in cadrul sedinlei 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 pentru
gedinfa

ordinari din data de 25.06.2019 prin Dispozitia primarului comunei Sinegti nr.146/19.06.2019
Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut prin lnvitatia nr.3724119.06.201 9.

.

Publicitatea ordinei de zi a gedintei s-a realizat prin Publicalia nr. 7 din data de 19.06.2019 prin afi9are la
avizierul primiriei locale gi pagina de internet a primiriei locale.
LucrSrile sedintei au inceput la ora 8.08, la gedintd participd potrivit listei de prezenld sub semnaturd proprie,
12 consilieri din totalul ceor 13 convocati care compun consiliul local comunal.
La lucrdrile sedintei mai pafticipd:
- secretarul comunei d-nul Loghin N.,
delegatul sdtesc al satului Osoi d-nul Ciornei N.
Se constatd prezen[a consilierilor, cvorumul este legal.
Presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedintei si da'citire noii ordini de zi propuse de primar.

Initiutor
Demunirea proiect de hotdrftre,

Nr.

i nfo r mdrii care

crt,

a raporlului

sau

face obieclu I dezbaterii/analizei

- proiect de hotdrdre privind;
-aprobarea procesului verhal al gedinlei de consiliu local din
data de 30.05.2019 (art 42 alin 5 Legea nr.2 I 5/200 I )

1

- proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea rectificarii unei erori materiale cuprinse in
continutul H.C.L. Sinesti nr.33/18.04.2019:
- proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea Declaratiei de aderare a comunei Sinegti, judelul
lagi la Strategia Nalionald Anticoruplie (SNA);

2
3

- proiect de hotdrdre privind:
- alegerea ,,Presedintelui de sedinf6" al Consiliului local
SINESIljudelul IASI, pentru sedintele din perioada trimestrului
ilt - 2019.

4

/responsabil
de intocmirea
documentului

-consilierii

-pnmar

-primar

-pnmar

Prezentator

Prezentatorul
avizului din parlea
comisiei/lor de
soecialitate

-secretar

-secrelar

-secretar

-contabil

-Margineanu
Rozica
- Paftala Adrian
-/acob Gheorghilti
Bebi
-Paftala Adrian
-Radu Constantin
- Paftala loan Paul

Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprobd cu unanimitate de voturi 12 voturi
"PENTRU" ordinea de zi orezentatd. Se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatd.
Astfel:

l -pentru primuf punct af ordinei de zi : - proiect de hotdr1re pivind:
- aprobarea procesului verbal al gedlnfei de consiliu local din data de 30.05.2019.
- nu sunt obiectii sau alte propuneri asupra con[inutului qi redactdrii procesului verbal;
- supus aprobdrii, cu unanimitate 12 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adoptAndu-se astfel HotirArea nr. 4512019.
)

-pentru punctuf

2 af ordinei de

zi : - proiect de hotdrAre privind:

- - aprobarea rectificarii unei erori materiale cuprinse in continutul H.C.L, Sinesfi nr.33/18.04.2019.

Prezentare: d-nul secretar prezinta in ce consta modiflcarea pentru Hotararea nr.33/2019, anume scrierea eronatd
a anului 2018in loc de 2019 in cuprinsul preambulului din hotarare, chiar daca in titlul, dispozitivul si numarul de inregistrare
al acesteia este trecut in mod corect anul curent, adica 2019.
Dezbateri: nu sunt obieclii sau alte propuneri,
- supus aprobdrii, cu unanimitate 12 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd, adoptAndu-se astfel Hotir6rea nr. 4612019.

) -

pentru punctul 3 al ordinei de zi: - proiect de hotdrAre privind:

aprobarea Declaratiei de aderare a comunei SineStt judelul lagi la Sfrategia Nalionald Anticoruplie (SNA);

Prezentare: - d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare, aratand ca aderarea la SNA a fost facuta prin declaratia
data de primar la data de 17.05.2019 si aprobata prin Dispozitia nr.123117.05.2019. In expunerile facute cu ocazia
participarii secretarului UAT la sesiunea de informare organizatd de catre reprezentantii M.D.R.A.P. si cu reprezentanti ai

Secretariatului General al Guvernului (S.G.G.), acqptia din urma au recomandat ca aceasta declaratie de aderare sa fie
tfacuta cunoscuta si consiliul local pentru a fi aprobata. Drept urmare, s-a propus acest proiect de hotarare pe ordinea de zi
din aceasta sedlnta.

Dezbateri: Nu sunt luari de cuvant sau alte propuneri fatd de aceast proiect.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 12 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adoptdndu-se astfel
Hotdrdrea nr.4712019.

> -

pentru punctuf 4 af ordinei de zi: - proiect de hotdrAre privind:

alegerea ,,Presedintelui de sedinf6" al Consiliului local SINESTI

judetul lASl, penfru sedrn tele din perioada trimestrului Iil

-

2019.

Prezentare: d-nul secretar aminteste consilierilor ca incepand cu luna iulie trebuie sa fie ales un alt presedinte
pentru a prezida sedintele consiliului local din trim.lll al anului curent. Conform ordinii alfabetice, acceptata pentru
desemnare, urmeaza domnul consilier Sirghe Gabriel.
Dezbateri: Nu s-au consemnat interven[ii, luari de cuvant sau alte propuneri fat6 de proiectul prezentat.
- supus aprobirii, cu unanimitate 12 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd proiectul de hotarare, adoptdndu-se astfel

HotirArea nr.4812O18.
Domnul presedinte se adreseaza consilierilor daca au vreo problema de adus la cunostinta consiliului.
Nemaifiind alte interpeldri sau luari de cuvant in cadrul sedintei, d-nul presedinte multumeste de participare tuturor
gi declard inchise lucrarile acesteia.

Sedinta ordinard s-a incheiat la ora 08.45.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
in conformitate cu dispoziliile art. 10 din Legea nr.52t20O3, privind transparenla decizionald in administralia
publicd, prezentul Proces verbal se va aflga la sediul Primdriei SINESTI gi se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SECRETAR,
Jr. Nancy Loghin

