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Nr.6904117 .12.2019

PROCES - VERBAL
incheiat astazi 17 decembrie 2019 in cadrul sedintei publice extraordinare a
Consiliului local al cornunei Sinesti iudetul lasi,
Consiliul Local al comunei Sine$ti a fost convocat in conformitate cLr art. 134 alin.(1), lit. a) din O.U G nr 5712419
privind Codul administrativ pentru Sedinla extraordinarA din data de 17.12.2019 prn Dispozitia ptimarului comunei Slnegti

ff.304116.12.2019
Notificarea convocdrii consilierilor s-a fScut pfin Invitatia ff.6887 h6.12.20'19.
Publicitatea ordinei de zi a Sedintei s-a realizat prin Publicatia nr. l5 din data de 16.12.2019 prin afi$are la
avizierul primdriei locale qi pagina de internet a primdriei locale.
Lucfenle sedintei au inceput la ofa 08 03, a ledintd participa potfivrt listei de prezentd sub semnaturd propr e
10 consilieri din totalul ceor 1 3 convocati care compun consiliul local comunal
La lucrdrile sedintei mai participd secretarul UAT d-nul Loghin N., d-nul Tomusescu O. contabil in aparaiul de
specialitate al primarului si delegatuL sdtesc pentru satul Osoi, d-nul Ciornei N.
Se constatd prezenta consiiierilor sedinta indeplineste cerintele prevazute de lege referitoare la cvorum.
Presedintele de sedinia declara deschise ucrarile sedintei si da citire ordinii de zi propuse de primar
Prezentatoru

Demunirea Froiect de hotirere, a r:aportrilui sau
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-aprobarea procesuluiverbalal fedinlei deconsiliu local
dindata de'18.1'1.2019 (art.l38 alirl l5 din O.U G.R.

-consilierii

-secretar

nr.57120 I 9-Dr ivind Codul adlninistrativ)
- proiect de hotarar€ pfivirld:

2

- Margireanu Rozica

. aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti,
iudetul lasi, trimestrul lV anul 2019.

-pnmar

-secretar

" Grigorovici
Dam iana

Nemarfiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilier i aproba in unanimitate cu 10 voturi

"PENTRU ' ordinea de zi propusa de pri,na'

>

In continuare se intrd in discutarea ordinii de zi aprobate. Astfel:

.pentru primul punct al ordinei de zi | - proiect de hotdr1re privind;
- aproharca procesului verbal al gedinlei de consiliu local din data de 18.11.2019.
- nu sunt formulate obieclii asupra continutului $i redactSfii procesului verbal;
- supus aprobdrii, cu unanimitate l0 voturi "PENTRU " -consllierii aprobd prin hotdrdre insu$irea procesului verbal
prezentat, adoptendu-se astfel Hoterarea N. 7312019.

>

-pentru punctul 2al ordinei dezit- Droiect de hotdr4re privind:

- aprobarea rectificarii bugetului local al conunei Sinesti, judetul lasi,

t

mestrul lV anul 2019.

Erezentare:
- d-nul contabil prezinia proiectul de hotarare si da citire raportului sau de specialitate refer tor la sumele care fac
obioctu rectificarii de buget si destinatia lor.
Consilieril sunt de acord, nu sunt formulate obiectil, alte propuneri sau luari de cuvant peniru acest proiect
Dezbatefi: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 10 voturi "PENTRU "'consilieril aprob6, adoptandu-se astfel

Hotdrerea N.74120'19.
Domnul presedinte intfeaba consilierii daca mai este cineva care are vreo problema de adus la cunostinta
consil ului sau eventual a primarului.
Nemaifirnd alte interpeldri sau luarj de cuvant rn cadrul sedintei, d-nul presedinte multumeste de participafe tuturor
gi declard inchise ucrarile
ordinard s-a incheiat la ora 08 47.
proces- verbal. In conformitate cu dispoziliile aft. 10 din Legea nr. 5212003,
Drept pentru ca
publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul PrimAriei Sinesti gi
privind transparenta
se va publica pe
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