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PROCES - VERBAL
incheiat astazi 31 octombrie 2019 in cadrul sedintei oublice ordinare a
Consillului local al comunei Sinesti iudetul lasi,
Consiliul Local al comunei Sine$ti a fost convocat in conformitate cu art. 135 alin.4 din O.U G. nr.5712019 privind
Codul administrativ pentru gedinta ordinara din data de 31 10.2019 prin Dispozitia primaru ui comunei Sineqti

N.241123.10.2019

.

Notificarea convocdrii consilierilof s-a fdcut prin Invitatia nr.5878/23.10.2019.
Publicitatea ordinei de zi a $edrntei s-a realrzat prin Publicatia nr. l3 din data de 23.10.2019 prin afi$afe la
avizieful pfimdriei locale qi pagina de internet a primdriei locale.
Lucrerile sedintei au inceput la ofa 08.04, la $edintd participa pokivlt listei de prezentd sub semnaturd proprie
ll consilieri dintotalul ceor 13 convocati care compun consiliul local comunal.
,
La lucrerile sedintei mai pariicipA secretarul UAT d-nul Loghin N., d-na Pricop V, operatof de rol fiscal in aparatul
de specialitate al primarului si delegatul sdtesc pentru satul Osoi, d-nul Ciornei N
Se constatd prezenta consillerilor, sedinta indeplineste ceriniele prevazute de Jege referitoare la cvorum.
Presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedintei si da citire ordinii de z propuse de primar

Nr,

Demunirea proiect dc hotlrere, a raportului sau

crt.

inlbrmirii cale face obiectul dezbaterii/analizei

1

Prezentatorul

avizului din partea

Prezentator

comisiei/lor dc
specialitate

I

-aprobarea procesuluiverbal al $edinlei de consiliu local
din data de 07.10.2019 (aft.138 alin.l5 din O U.G.R
nr'.57120

I

-consilierii

-secretar

9-nlivind Codul adminisfi ativ)

2

- proiect de hotdrare privindl
- aprobarea structurii organizatorice a aparatului de
specialitate al Primarului comunei Sinesti iudetul lasi,

3

- proiect dc hotdrarc privipdl
- aprobarea documentatiei Dentru actualizarea inventarului
bunurilor care apartin domeniului public si starea de
viabilitate a drumuriloFinfrastructurii rutiere (drumuri
satesti, comunale si de exDloatare aqricola).
- proicct dc hotdrare privind:
. anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare
restante la 3'l decembrie 2018 datorate buoetului local al
comunei Sinesti. iudetul lasi.

4

Initiator
/responsabil de
intocmirea
documentului

-pnmar

-secretar

-vrceprrmar

-pflmar

-pnmar

- Margincanu Rozica
- Paftala Adrian

-tehnician
cadastrist

- Paflala Adrian
- Pricop Mihaela

-operator rol
fiscal

- Pallala Adrian
- Pricop Mihaela

D-nul secretar se adreseaza presedintelui de sedinta informandu-l ca a mai fost depus de catre primar in calitate
de initiator, dupa intocmirea ordinii de zi si emiterea dispozitiei de convocare si stabilire a datei sedrntei, inca un proiect de
hotarare care indeplineste cerintele legale pentru a fl inclus pe ordinea de zi ce se va aproba astazi in sensul ca respecta
prevederile art 136 alin.(8) si cele ale art.135 alin (B) din Codul administrativ, respectiv este insotit de documentele suport si
feprezinta o problema urgenta nefiind recomandat a fi programat spre a fi discutat intr-o alta sedrnta viitoare.
Nemaiflind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aproba in unanimitate cu '11 voturi "PENTRU"
noua ordtne de zi
Prezentatorul
lnitiator
Nr.
Demunirea proiect de hotirnre, a r portului s{u
avizului din prrtea
/responsabil de
Prezentator
crt.
informirii carc facc obiectul dezbaterii/analizci
intocmirea
comisiei/lor de
sDccialitate
documentului
1

2
3

I

.aprobarea procesuluiverbal al $edinlei de consiliu local
din data de 07.10.2019 (ar t 138 alin 15 din OUG.R
nr.57l20 I 9-Drivind Codul administrativ)
- Droiect de hofirere privindl
. aprobarea structurii organizatorice a aparatului de
specialitate al Primarului comuneiSinesti iudetul lasi,
- Droiecl de hol[rAre Drivind:
. aprobarea documentatiei pentru actualizarea inventarului
bunurilor care aparfin domeniului public si starea de
viabilitate a drumurilor-infrastructurii rutiere {drumuri

-consilierii

-secretar

-pflmar

-secretar

-pnmar

-vtceprlmar
-tehnician
cadastrist

- Margineanu Rozica
- l'aftala Adrlan
- Paftala Adrian
- Pr icop Mihaela

satesti, comunale si de exploatare agricola).

4

5

:-preise!-de-belq4re-pdvild

:

. anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare
restante la 31 decembrie 2018 datorate buoetului local al

comunei Sinesti. iudetul lasi.
- proiect de hoterdre privind:
. incadrarea zonei de siguranfl fi de protecfie a drumurilor
de pe raza comunei Sinestiin vederea predirii
amplasamentelor citre Ministerul Dezvoltirii Regionale si
Administrafiei Publice prin Compania Nationali de

-pnmar

-operator rol
fiscal

-pflmar

-pflmar
-tehnician
cadastrist

- Paffala Adrian
- Pricop Mihaela

- Paffala Adrian

- Pricop Mihaela

lnvestitii "CNl" S.A.

>

ln contjnuare se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatd. Astfe..

-pentru primul punct al ordinei de zi : --p!98914c h9!i4
- aproharea ptocesului veftal al Sedintei de consiliu local din data de 07.10.2019.

- nu sunt formulate obiectii asupra continutului Si redactdfii procesului verbal;
- supus aprobafii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aproba prin hotardre Tnsu$irea procesului verbal
prezentat, adoptandu-se astfel Hotdrarea nr. 66/2019.

>

-pentru punctul 2al ordinei dezi t- Droiect de hotdr1re privind:

- aptobarca structurii organizato ce a aparctului de specialitate al tuinatului comunei Sinesti judelul la$.

Prezentare: d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si modificarile care reprezinta elemente de noutate fata de
'
actuala structura functionala. D-nul secretar mai informeaza primarul si consilierii asupra faptului ca desi a fost comunicat?
prin adresa proiectul de hotarare impfeuna cu documentatia suport la acesta.
Consilierii sunt de acord, nu sunt ormulate obieclii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 11 votufi "PENTRU " -consilierii aprobe, adoptandu-se astfel

Hotararea N.6712019.

-pentru punctuf 3al ordinei dezi:- proiect de hoteratre p vind:
- aprobarea documentatiei pentru actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public si starea de viabilitate a drumuriloF
infraskucturii rutiere (drumuri satesti, comunale si de exploatare agricola).

>

Prezentare:
- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare aratand consilierilor ca este vorba despre o documentatie privind
aciuala stare a drumurilor din intravilanul celor patru sate ale comunei care a trebuit a fi refacuta(actualizata) pentru a
reflecta situatia exacta a tuturof drumurilor si redenumirea acestora cu indicativul de drum satesc intrucat ele apar cu

denumir populare foarte invechite. Prin aceasta lucfare tehnica s-a urmarit o reprezentare analitica exacta cu realizafea de
ortofotoplanuri si reprezentari grafice pentru a se putea constitui ca fundamentare pentru proiecte viitoare privind
infrastructura de drumuri locale.
- mai arata d-nul primar ca nu se modifica intru nimic bunurile de la capitolul de drumuri din inventarul domenlului
public, nu se adauga si nu se scoate nimic din ceea ce avem la momentul prezent la capitolul drumuri, realizandu-se de fapt
o documentatie tehnica actuala care sa poata servi pentru viitoarele proiecte, avute deja in atentie de autoritatile locale;
adauga d-nul primar ca tocmai a fost declarat eligibil proiectul local de modernizafe de drumuri comunaie si aceasta lucrare
cu situatia clara a acestora este imperios necesara.
Dezbateri: nu sunt formulate obiectii, propuneri sau alte luari de cuvant.
- supus aprobdrii, cu unanimitate 1 1 voturi "PENTRU " -consilierii aprobe, adoptandu-se astfel Hotararea nr. 68/2019.

>

-pentru punctul 4 al ordinei de zi

|-

proiect de hotarere Nivind:

- anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al comunei Sinesti, judetul lasi,

Prezentare:
- d-na Pricop V. da citire raportului de specialitate explicand ce presupune acest proiect de hotarare si pentru care

udzul sc dvIu4 E^cL(.
Dezbateri: nu sunt formulate obieclii, propuneri sau alte luafi de cuvant.
- supus aprobdrii, cu unanimitate '11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptandu-se astfel Hoterarea nr. 69/2019.

>

-pentru punctul 5 al ordinei de zi : - proiect de ho6rere privind:
incadrarea zonei de sigurantri $i de protecfie a drumurilor de pe raza comunei Sinesti in vederea predirii amplasamentelor
lllinisterul Dezvoltirii Regionale $iAdminiskatiei Publice prin Compania Nafionald de Investilii "CNl" S.A.

-

citre

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si documentatia suport la acesta.
- d-nul primar mentioneaza ca intrucat pentru proiectul de "Lucrari de refacere si prevenire dupa calamitati in
comuna Sinesti, judelul /asi" se solicita prin certificatul de urbanism si avizul pentru alimentare cu energie electrjca care

presupune, pentru obtinerea lui, intocmirea unui studiu de coexistenta prin care o sa rezulte relocarea unof stalpi existenti
sau/si introducefea altora noi. Din adresa proiectantului se deduce ufgenta supunerii spre dezbatere a proiectului de
hotarare pentru a nu se pierde foarte mult timp in cazul in care nu s-ar rezolva cu avizul respectiv
Consilierii sunt de acord, nu sunt ormulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect
Dezbateri: nu sunt Supus aprobefii, cu unanimitate '11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptendu-se astfel

Hotdrarea nr.7012019.
D-nul secretar se adreseaza presedintelui de sedinta informandu-l ca d-nul consilier Paftala LP a lipsit nemotivat
de la doua sedinte consecutive ale consiliului, respectiv la sedintele din 18 septembrie si 07 octombfie anul curent. Fata de
aceasta situatie facem precizarea ca portivit prevederilor art. 137 alin (3) din Codul administrativ, consilierul este sanctionat
in conditiile art.233 ale aceluiasi act normativ. Presedintele de sedinta se adreseaza consilierului local Paftala I P. ca avand

in vedere aceste prevederi precum sifaptul ca nu sunt alte abateri anterioare din partea acestuia va aplica sanctiunea
prevazuta de art..233 alin. (1), lit. a), adica aveftismentul, si atrage atentia consilierului sanctionat cu recomandarea de a nu
mai absenta nemotivat. D-nul consilier Paftala LP. nu contesta caracterul nemotivat al lipsei de la sedintele respective
spunand ca a fost foarte ocupat la serviciu in perioada respectiva si ca va avea in vedere evitarea de a se repeta in viitor
absenta sa nemotivata.
Domnul presedinte intreaba consilierii daca mai este cineva care are vreo problema de adus la cunostinta
consiliului sau eventual a primarului. Nemaifiind alte interpel6ri sau luari de cuvant in cadrul sedlntei, d-nul presedinte
multumeste de participare tuturor 9i declara inchise lucrarile acesteia. Sedinta ordinare s-a incheiat la ora 09 20
Drept pentru cafe s-a incheiat prezentul proces- verbal. in conformitate cu dispozitiile art. 10 din Legea N.5212003,
privind transparenta decizionale in administratia publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei SINESTI 9i
se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA.
Cons

SECRETAR,

