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PROCES . VERBAL
publice ordinare

incheiat astazi 31 iulie 2019 in cadrul sedintei
Consiliului local al comunei Sinesti judetul lasi'

a

privind
Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat Tn conformitate cu art. 135 alin.4 din O.U.G. nr'5712019
Codul administrativ pentru gedinla ordinlrd din data de 31,07.2019 prin Dispozitia primarului comunei Sineqti
nr.171122.07.2019
Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut prin lnvitatia nr.4196122'07 '2019.
publicitatea ordinei de zi a qedintei s-a realizat prin Publicalia nr. 8 din data de 22.07 '2019 prin afigare la
avizierul primiriei locale gi pagina de internet a primdriei lor:ale.
Lucrdrile sedinleiau Inceput la ora 08.15, la gedinld participS potrivit listeide prezentd sub semnaturd proprie,
9 consilieri din totalul ceor 13 convoca(i care compun consiliul local comunal.
La lucrdrile sedinlei mai parlicipa secretarul comunei d-nul Loghin N. si delegatul sdtesc al satului Osoi d-nul
Ciornei N. Se constatd prezenta consilierilor, cvorumul ester legal.
presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedintei si da citire noii ordini de zi propuse de primar.
.
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a raportului

sau
Demunireo proiect de holri.rdre,
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1
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Itrezentatorul
avizului din parlea
comisiei/lor de
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- proiect de hotdrdre privind:
-aprobarea procesului verbal al gedinlei de consiliu local din
data de 25,06.2019 (art I 38 alin,I5 din O.U.G.R.
nr. 5 7 /2 0 I 9- priv ind C odul adntinistrativ)
- proiect de hotiLrdre privind.
- aprobarea indicatorilor tehnico'economici actualizati pentru
proiectul ,,Modernizare drumuri locale in comuna Stnesft, 1ud.
lasi":

-consilierii

-pnmar

-secretar

- pnmar

-Margineanu
Rozica
- Paftala Adrian

Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprobd in unanimitate cu 9
ordinea de zi prezentatd. Se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatd.

voturi "PENTRU"

Astfel:

-

>

-pentru primul punct al ordinei de zi : - proiect de hotdrdre privind:

aprobarea procesului verbal al Sedrnfei de consiliu local din data de 25,06'2019
- nu sunt obieclii sau alte propuneri asupra continutului gi redactdrii procesului verbal;
- supus aproberii, cu unanimiiate g voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal prezentat,
adoot6ndu-se astfel Hotdrirea nr' 49120'19'

> -pentru punctuf 2 af ordinei de zi : - proiect de hotdrire privind:
- aprobarei indicatoritor tehnico-economici actualizati pentru proiectul ,,Modemizare

drumuri locale in comuna Stnesti jud' lasi"'

prezentare: d-nul primar spune ca "A trebuit sa ac:tualizam devizul general al Studiului de fezabilitate pentru ca
acest deviz era
dupa ce a vmit oraonanta 114 s-a
l-am
fi lasat asa
in'forma aprobata in 201 6 si a treb
i
ar
fi
fost
pentru
cazul
in
in
ca
rau
era foarte
imposibil."
Dezbateri: nu sunt formulate obiectii sau alte propunerl.
- supus aproOarrrrcu unanimitate 9 voturi 'pfNfnU " -consilierii aprobi, adoptindu-se astfel Hotdrdrea nr. 50/2019.
ui.
ca au vreo problema de adus
se
m de facut
it despre proiectul POCIJ cu a
sp
-d-na
familie'"
politi
primarie,
cu
pe
ministerului
nlsfe
-d-na consilier Margineanu R.. "Totul e pentru a preveni abandonul scolar."
Nemaifiind-alte interpeldri sau luari de cuvant in cadrul sedintei, d-nul presedinte multumeste de participare tuturor
t la ora 08,40
gi declard inchise lucrarile acesteia. Sedinta
Drept pentru care s-a incheiat P
privind transparenta decizionald in administratia
in conformitate cu disPozitiile
ESTI 9i se va publica pe site-ul propriu.
publicd, prezentul Proces verbal se va figa li
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PRESEDINTE DE SED
Consilier Sirghe Gabriel
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