Nr.6994120.)2.20)9

PROCES - VERBAL

incheiat astazi 20 decembrie 2019 in cadrul sedintei DUblice ordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,
Consiliul Local al comunei Sinesti a fost convocat in conformitate cu art, '134 alin.(1), lit. a) din O.U.G. ff 5712019
privind Codul admjnistrativ pentru Sedinta ordinard din data de 20.12.2019 prin Dispozitia primarului comunei Sinesti

ff.301h3.12.2019
Notificarea convocArii consilierilor s-a fdcut pfin Invitatia nr.6853/13.12.2019.
Publiciiatea ordinei de zi a gedintei s-a realrzat prin Publicatia nr. 16 din data de 13.12.2019 prin afigare la
avizierul primeflei locale qi pagina de internet a primdriei locale.
Lucranle sedtntei au inceput la ora 08.05, la gedinld participa potrivit listei de prezente sub semnaturd proprie,
1'1 consilieri drn totalul ceor 13 convocati care compun consiliul local comunal.
La lucrerile sedintei mai participA secretarul UAT d-nul Loghin N., d-na Poftala Elena consilier responsabil cu
achizitiile publice, d-nul Radu Mihai consiher casier, d-nul Stefan Marian referent agent fiscal din aparatul de specialitate a
primarului precum si delegatul sdiesc pentfu satul Osoi, d-nul Ciofnei N .
Se constati prezenta consilierilor, sedlnta indeplineste cerintele prevazute de lege referitoare la cvorum.
Presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedinter si da citire ordinii de zi pfopuse de primar.

Demunirea proiect de hothrnre, a raportului sau
informXrii cnre face obiectul dezb^tcriil anP.lizei

Nr.
crt.
1

J

Prezentatorul

avizului din partea

Prezentatot'

cornisiei/lor de
specialitate

- proiect de hotdrarc Drivindl
.aprobarea procesuluiverbal

2

Initiator
/responsabil de
intocmirca
documentului

al $edinlei de consiliu local
din data de 17.12.2019 (art I38 alin l5 din o.U G.R.
nr.57l20 I 9-orivind Coclul aclmirlislrati!)
- proicct dc hotdrare privind:
. aprobarea indreptarii erorilor materiale cuprinse in
disDozitivul H.C,L. Sinesti nr,76/2019.
. alegerea Presedintelui dc sedinta alConsiliului local
Sinesti, Judetul lasi pentru sedintele din perioada trim,l al

-consllierii

-secretar

-primar

-secretar

-pfl ma r

-secretar

-pnmar

-$ecretar

-primar

-pflmar

-pflma r

-secretar

- Margineanu Rozica
- Paftdla Adrian

anului2019.

4

:

- modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009 prin

Actuladitional nr.33

J

6

7

I

.

- Iacob Chcorghita
Bebi
- Paflala Adrian

rivind,

punerea la dispozitia proiectului "lnfiintare sistem de
alimentare cu apa si canalizare in comuna Sinesti, judetul
lasi" a unor suorafete de teren pentru constructia noilor
investitii aferente acestuia.
- proiecl de hotSrare plivindl
- aprobarea Regulamentuluide Organizare si Functionare al
ConsiliuluiLocal Sinesti, iudetul lasi,
- Droiect de hotlrate p]j!indi
- aprobarea Strategiei anuale de achlzitii publice de Ia
nivelul comunei Sinesti. iudetul lasiDentru anul 2020,
- proiect de hotAfare privind'
- aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor debitori
Dersoane fizice si scoaterea creantelor fiscale ale acestora
din evidenta curenta si trecerea lor intr-o evidenta seoarata,

- lacob Gheoighila
Bebi
- Paffala Adr ian

- lacob Gheofghita
Bcbi
- Carcea Durnitl

-responsabil

-pflmar

achizitii
PUblice

-pn ma r

-operator rol
liscal

u

- MargineanLr llozica
- Paftala Adrian

. Carcca Dumitru
- Paliala.i\dfian

Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinji de zi, consilierii aproba in unanimitate cu 1'l voturi
"PENTRU" ordrnea de zr proousa de prima-.

>

In continuare se intrd in discutarea ordLnii de zi aprobatd. Astfel:

-pentru primul punct al ordinei de zi : --p!9J,99!-dgljg6d!9pIi!jl7d!
- aprobarea procesului vethal al tedinlei de consiliu local din data de 17.12.2019
- nu sunt forrnulate obiectii asupra continutului gi redactdrii procesului verbal;

' supus aprobdrii, cu unanimitate

11 voturi l'PENTRU " -consilierii aprobd prin hotbrdre insuqirea procesului verbal

prezentat, adoptandu-se astfel Hoterarea

>

fi . 7 5120'19.

-pentr0 punctul 2al ordinei dezi:- proiect de hoftrerc privinL

- aprobarea indreptarii erorilor materiale c!prinse in dispozitivul H,C.L, Sinesti nr.76/2019.

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si da explica eroarea produsa la printarea si indosarierea

documentelor sedintei din data de 30.08.2019 cand in mod gresit s-a inserat fila a doua a hotararii nr.54 si 1a hotararea
nr.55, motiv pentru care se impunea repararea acestei erori din actul normativ mentionat,
Consilierir sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest pfoiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aproberii, cu unanimitate 1 1 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobe, adoptandu-se astfel

Hotdrarea N.7612019.

>

-pentru punctul 3 al ordinei de zi . - oroiect de hotdrAre privind:
- alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local Sinesti, judetul lasi pentru sedintele din perioada trim.l al anului 2019.
Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare spunand ca la flnele adestei luni se incheie mandatul de presedinte
pentru domnul consilier L. Tomusescu si se va relua cu lista de consilieri in ofdine alfabetica.

Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luafi de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt, Supus aprobarii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobdi adoptandu-se astfel

Hotdrarea .7712019.

>

-pentru punctuf 4 al ordinei de zi : -pJg!99llbho6rere privind:

- modificarea Contractuluide delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009 prin Actul aditional nr.33.

Prezentalg
- d-nul secretar prezinta pfoiectul de hotarare aratand ca datorita aderarii unui nou rnembru la asociatia ARSACIS,

anume comuna Botesti, s,a primit adresa cu solicitare din partea asociatiei in acest sens.
consiliefii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect
Dezbatbri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimLtate 1'1 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptandu-se astfel

'

Hoterarea .7812019.

>

"pentru punctul 5 al ordinei de zi: - proiect de ho6ftre pivind:
- punerea la dispozitia proiectului "lnfiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Sinesti, judetul lasi" a unor suprafete de
teren pentru constructia noilor investitii aferente acestuia,
Prezentare:
- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare si da explica consiliefilor despre necesitatea aprobarii acordarii acestor

suprafete din domeniul public pentru constructiile din cadrul proiectuluj de alimentare cu apa si canalizare.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest pfoiect.
Dezbateri: nu sunt. SUpus aproberii, cu unanimitate '1'1 voturi "PENTRU " -consilierii aproba, adoptandu-se astfel

Hoterarea N,7912019.

>

-pentru punctul 6 al ordinei de zi . - proiect de hotdrAre piivind:

- aprobarea Regulamentului de 0rganizare si Functionare al consiliului Local Sinesti, judetul lasi.

Prezentare:
- d-nul secfetar prezinta proiectul de hotarare spunand ca a fost necesara actualizarea R.O.F.-ului conform
termenului prevazut in Codul administrativ.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formu ate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect
Dezbaterit nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobe, adoptandu-se astfel
Hotdrarea nr, 80/2019.
-pentru punctuf 7al ordinei dezi:- proiect de hoqrAre privind:
- aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice de Ia nivelul comunei Sine$ti, judetul lafi penhu anul 2020.
Prezentare;
- d-na Poftala E. prezinta prorectul de hotarare si raportul propriu de specialitate.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierij aprobd, adoptandu-se astfel

>

Hot6rarea N- 8'112019.

>

-pentru punctul 8 al ordinei de zi : --ploJgQLde hohrAre privind:
- aorobarea declararii starii de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice si scoaterea creantelor fiscale ale acestota din evidenta curenta
sitrecerea lor intr-o evidenta separata,
Prezentare:
- d-nul Stefan M. prezinta proiectul de hotarare aratand ca s-au identificat debitele persoanelor care trebuiesc
scoase drn evidenta curenta si trecute in evidenta separata pe motiv de insolvabilitate, cele mai multe dintre aceste

persoane fiind aflate in executarea unor pedepse privative de libertate.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obieclii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect,
Dezlalql nu sunt. Supus aproberii, cu unanimitate 11 votufi ']PENTRU " -consilierii aprobS, adoptandu-se astfel

Hotararea N.8212019.
Domnul presedinte intreaba consilierii daca mai este cineva care are vreo problema de adus la cunostinta
consiliului sau eventual a primarului
Nemaifilnd alte interpeldri sau luari de cuvant jn cadrul sedintei, d-nul presedinte multumeste de participare tuturor
declara
inchise lucrarile acesteia. Sedinta ofdinard s-a incheiat Ia ora 09.12.
Qi
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. Tn conformitate cu dispoziliile art. 10 din Legea ff. 5212oA3,
pfivind transparenta decizionale in administfatia publicd, prezentul Proces verbal se va afi$a la sediul PrimAriei Sinesti Si
se va publica pe site-ul propriu.

E SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,
Jr.

