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PROCES - VERBAL

incheiat astazi 07 octombrie 2019 'in cadrul sedintei publice ordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,
Consiliul Local al comunei Sineqti a fost convocat in conformitate cu art. 135 alin.4 din O.U.G. nr 57120'19 pfivind
Codul administrativ pentru Sedinla ordinard din data de 07.10.2019 pfin Dispozitia primarului comunei Sine$ti

N.2219130.09.2019

.

Notificarea convocerii consilierilor s-a fecut prin Invitatia nr.5501/01.10.2019.
Publicitatea ordinei de zi a gedinlei s-a realizat prin Publicatia nr. 12 din data de 01.10.2019 prin afigare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primdriei locale.
Lucrerile sedintei auinceputlaora08.ll,laSedintd participa potrivit listei de prezentd sub semnaturd proprie,
'12 consilieri din totalul ceor 13 convocati care compun consiliul local comunal.
,
La lucrdrile sedintei mai participA secretarul UAT d-nul Loghin N. si delegatul sdtesc al satului Osoi d-nul Ciorner N.
Se constatd prezenta consilierilor, sedinta indeplineste cerintele prevazute de lege referitoare la cvorum.
Presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedintei si da citire ordinii de zi propuse de primar.

Demunirea proi€ct de hotirere, a raportuluisau

Nr.
crt.
1

2

3

informtriii cl|re face obieetul dezbaterii/analizei
- proiect do hotarare pnvrndl
.aprobarea procesului verbal al $edintei de consiliu local
din data de 18.09.2019 (art.l38 alin.15 din O U.G,R
nl.57120 1 9-Drivind Codul administrativ)
- proiect d9 hotarare privindl
. desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei
Sinesti in consiliile de administratie ale unitatilor de
invatamant de nivel gimnazial din cadrul comunei Sinesti
iudetul lasi.
- proiect de hofirale Dlivind:
. validarea Dispozitiei Primarului nr.218/27.09.2019 privind
rectificarea buoetului local Denhu trimestrul lll anul 20'19.

Initiator

Prezentatorul

/rcsponsabil de
intocmirea
documentului

avizului din parfea

-consilierii

Prezentator

comisiei/lor de
sDecialitate

-secretar

-prrmar

-persoanele
desemnate

-pnmar

-pflmar
-contabil

- Marginoanu Rozica

- Grigoiovici
Damiana
- Pailala Adlian
- Pricop Mihaela

Nemaiflind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aproba in unanimitate cu 12
ordinea de zi prezentate. Se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatd.

voturi "PENTRU"

Astfel:

>

-pentru primul punctal ordinei dezi t- proiect de hotdrdre privind:
al gedintei de consiliu local din data de 18.09.2019.

- aprcbarca procesuluiveftal

- nu sunt obieclii sau alte propuneri asupra continutului Qi redactdrii procesului verbal;
- supus aprobdrii, cu unanimitate 12 voturi "PENTRU " -consiliefii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adoptandu-se astfel Hoterarea nr. 63/2019.

> -pentru punctul 2al ordinei de zi t- praiect de hotdrere privind:
- desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Sinesti in consiliile de administtatie

ale

unitatilot de invatamant de nivel

ginnazial din cadrul conunei Sinesti judelul lasi.

Prezentare: d-na consilier lvlargineanu R, prezinta proiectul de hotarare si propune ca si pentru anul scolar 20192020 sa famana aceeasi repfezentanti care au fost stabiliti si anul trecut Consilierii sunt de acord, nu sunt alte propuneri
sau luari de cuvant la acest proiect
Dezbateri: nu sunt formulate obiectii, propuneri sau alte luari de cuvant.
- supus aproberii, cu unanimitate 12 voturi "PENTRU " -consilierii aprobe, adoptandu-se astfel Hotir6rea nr.64/2019.

>

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

- validatea Dispozitiei Primarului nr.218/27.09.2019 ptivind rcctiticarca bugetului local penttu tinesttul lll anul2019.

Prezentare: nefiind prezent d-nul contabil pentru a prezenta consiliului detalii privind proiectul de hotarare supus
dezbaterii, d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si facand referire la suma de 1.100 mii lei, repartizata prin hotarare
de guvern cu destinatia speciala de efectuare reparatij pentru infrastructura rutiera si anume un pod calamiiat din localitatea
Stornesti. Suma repartizata prin hotararea guvernului a facut obiectul unei rectificari de buget loca prin dispozitia primarului
si pe cale de consecinta urma ca la prima sedinta de consiliu local sa fie supusa validafii acestuia

Dezbateri: nu sunt formulate obieclii, propuneri sau alte luari de cuvant.
- supus apfobdrij, cu unanimitate 12 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptandu-se astfel Hotararea nr. 65/2019.
Domnul presedinte intreaba consilierii daca mai este cineva care are vreo problema de adus la cunostinta
consiliului sau eventual a primarului.
- d-na consiller Grigorovici D. :'Eu dore sc sa aduc la cunostinta o problema, anume cea a calectarii selective a gunoiului
Vreau sa stiu cum se va face, cum se va colecta si cand vor veni pentru ridicarea gunoiului"
-d-nul primar: "Damnu' viceprimar! "... gesticuland cu mana in sensul ca il invita sa raspunda la intrebarea pusa de catre dna consilier
, d-nuL viceprimar: "Selectiv, inca nu s-a luat, ei vtn la doua saptamani. Si pentru plastic si asta .. e suficient o data pe luna
daca vin dar ei spun ca tot de doua ori.."
d-nul primafl 'O sa mai discutam si cu cel care colecteaza, o sa stabilim sa aduceln containerele pentru plastic tot la
primatie ca sa nu mai umble ei toata comuna.. si unul da altul nu.. daca nu ai plastic separut, metalul separat, nu ti-l ia "
, d-na consilier Grigorovici D. t'Deci pungutele alea de la com si lapte trebuie trecute la plastic, cipsu le si alte ambalaie de
la produsele care le mai mananca copii, tot la plastic. Dar ambalaiulde la cele de lapte?
- d-nul viceprimar: "Sunt de cafton."
-d-nul primar: "Ei cer de la noi si nu se intampla la oras. Duc oamenii si Ie pun separat in containere si ei le colecteaza la un
lac in masina de gunoi."
- d-na consilier Grlgorovici D. :"se r1cepe si la oras!"
- d-nul viceprimar: "La doua saptamanivin iarasi...o l-au de la capat cu menaierul."
- d-na consilier Grigorovicr D. :"Slp/asticu/?"
- d-nul viceprimar: "Plasticul, trebuie sa stabilim o zi. ln afaru de astea."
- d-na consilief Grigorovici D. :'Da e o problema Ia scoli ca cele mai multe sunt plastic Nu mai avem niciun cos gol."
-d-nul primar: "Sila magazine, la fel trebuie ridicat selectiv."

-d-nul primaf: "Eu nu ma laud, noi am respectat procedura, legislatia...se lucreaza la proiectare "
- d-na consilier Grigorovici D. :'Dar de atunci si pana acum nu au dat nici'un semn de viata "
-d-nul orimar: "E s]er sa faca. .de asta au venit si au licitat."
- d-na consilier Grigorovici D. :'Darsa-l mai sunati..sa facem si noi Sinestiul ceva cu scoala asta.. la mine altfel raspund, la
dumneavoastra altfel raspund. Adica nu raspund. Sunl rlsfe srme de bani, ideea este foafte huna, se poate face fara nici
un fel de problema fata de programul scolar ..noi suntem separati."
-d-nul primar: "Mai sun chiar acum .(apeleaza cu telefonul pe speaker) Vad ca nu ruspunde. Cand aflu dupa ce vorbesc cu
ei, va sun."
- d-na consilier Grig otouici D. :'Va rogl"
-d-nul orimaf, "Alte Drobleme daca mai sunt!"
-d-nul consilier Pris acatiu C.. "Cu iluminatul, se inchid devreme tare luminile."
- d-nul viceprimar: 'ta sase."
-d-nul primar: "Sa stabilim un program ca sa fie taata lumea multumita!
- fMai multi consilieri vofbesc simultan, ideea sustinuta de acestia este ca sa se aprinda iluminatul public Ia ora 19.00 si
peste cateva saptamani la 18 00, cand se va intuneca mai repede.)
Nemaifiind alte interpelari sau luari de cuvant in cadrul sedintei, d-nul presedinte multumeste de participare tuturor
inchise lucrarile acesteia. Sedinta ordinard s-a incheiat la ora 09.10.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
in conformitate cu dispozitiile art. 1O din Legea nr. 52i2003, privind transparenta decizionald in administratia publicd,
prezentul Proces verbal se va afiqa la sediul Primiriei SINESTI qi se va publica pe site-ul propriu
gi declara
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