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N1.478/28,01 .2020

PROCES - VERBAL
incheiat astazi 28 ianuarie2020in cadrul sedintei publice ordinare a
Consiliului local al comunei Slnesti iudetul lasi.
Consiliul Local al comunei Sine$ti a fost convocat in conformitate cu art. 134 alin.('1), lit. a) din O U G nr.571201 I
privind Codul administrativ pentru gedinta ordinard din data de 28.01.202A prin Dispozitia primarului comunei Sineqtj
nt.24121 .01 .2020 Notificafea convocArii consilierilor s-a fdcut pfin Invitatia ft.357121.01.2O2O.
P u blrciiatea ord inei de zi a $ed intei s-a realizat prin Publicatia nr. 1 din data de 21.01 .2020 prin afi$a re la
av zieru primdriei locale Si pagina de internet a prirferiei locale.
Lucrafile sedintei au inceput la ofa 08.07, la Fedintd participa potrivit listei de prezentd sub semnatufd proprie,
11 consilleri din iotalul ceor 13 convocati cafe compun consiliul local comunal.
La lucrdrile sedintei mai participd secretaru UAT d-nul Loghin N., d-nul Tomusescu O. contabil in aparatul de
,
specialitate al primarului precum si delegaiul sdiesc pentru satul Osoi, d-nul Ciornei N.
Se consiatd prezenta consil erilor, sedinta indeplineste cerinte q prevazute de lege referitoare la cvorum
Domnul secretar face cunoscut domnului presedinte de sedinta ca din ordinea de zi initiala a fost fetras un punct
de pe ofdinea de zi, anume cel privind aprobarea cheltuielilor cu pafticiparea la programele de formare profesionala
asigurate in conditiile aft. 194 din Codul Muncii pentru salariatul lordachescu Mircea, sofer in aparatul de specialitate al

primarului comuneiSlne$ll, i udelul /a$l.
Presedintele de sedinta declara deschise lucrafile sedintei si da astfel citire, noii ordini de zi propuse de primar

Initiator
Nr'.

Demunirea proiect de hotirere, a raportuluisau

crt,

inform drii care face obiectul dezbaterii/analizei

1

2

7

-pnmar

-cantabil

- proiect de hotirdrc privind:
D isDoz itie i D ri m arului n r. 31 3/23. 1 2.20

-primar

-contabl/

-pnmar

-secretar

1

L

- proiect de hotdrdre prlvind.
. organizarea rcteleiscolarc a unitatilot de invatamant
prcuniversitar din comuna Sinestl, judetul lasi, in anul
scolar 2020,2021.

- proiect de hoturAre privind:
avobarca achizitiona i de servicii de consultanta,
asistenh si reptezentate jutidica pentru apararea
inferese,or comunei SlNESfl. iudetul IASL
- proiect de ho&rare privind:
- ptedatea cltre Ministerul Dezvoltdriiti Adninistraliei
Publice ptin Conpania Nalionala de lnvestilii "C.N.1." S.A a
anplasamentului teren in suprafata de 4.400 np{'i
asigunrea condiliilor in vederea realizitii obiectivului de
investilii "Construire Sala de Sport cu tribuna 180 loculi.
Prciect tio in satul Stornesti. comuna Sinestiiudetul lasi".
-

ianuatie 2020 pentu func(ionarii publici $i personalul
contractual din cadrul aDarufuluide soecialitate al
primarului comunei SI/VESfl iudetul /AS/;
- proiect de hokrare privlnd:
-aptoharea Planului de acliuni t'i lucrdri de infefes loca/ ce
se vor realiza de beneticia i prcvederilor Legii m.
416/2001, percoane apte de muncd, in anul2020.

9

'

Marginearut Rozica

- Paftala

ldrian

- [acob Cheorghita
Bebt

- Iacob Gheorghita
Beb

i

- Pcfiala Adrian
- Iacob Gheorghita

-primar

-primar

Beb

i

- Cdrcea Dunitru

- Margineanu Rozica
- Paftala Adrian

-primar

proiect de hokrAre privind:

. aprobarca salariilot de bazd incepand cu data de 01

I

-secretaf

' validarca DisDozitiei D marului nr.310/23.12.201L

-

6

-consilterii

- proied de hokra re privind:

. v alid are a

4

sDecialitat€

- proied de hofr rare privind:
.aprcbatea Nocesuluivetbal al $edinteide consiliu local
din data de 20.12.2019 (aft.138 alin.15 din o.U.G.R.
nr. 57/201 g-Drivind Cadul admlnistratit )

2

Prezcnfatorul
avizului din parfea
comisiei/lor da

/responsabil de
intocmireo
docu mentului

-p mar

-secretar

-pnmar

-vrcepnmar

- Catcea DumitnL
- PatQala Adian

-primar

-asistenl
socla/

- Carcea Dunitru
- PaJia la Adrian

- proied de hoturare Drivind:
.aprobarea penttu anul2020 a nundtuluide asistenli
Dersonali ai persoanelor cu handlcaD orcv incadrcti cu

Atdsiei l/ctsile

eontractde nuncd ti a numirului de indennizalii lunare
cuvenite,teprezentanlilot iegali ai percoanelor cu
handicaD'.

Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprobe in unanimitate cu 1'1 voturi

"PENTRU" ordinea de zi propusa de primar.
In continuare se intre in discutarea ordinii de zi aprobata. Astfel.
prihul punct al ordinei de zi : - proiect de hofiArc privind.
- aprobarea prccesului vehal al tedinlei de consiliu local din data de 20.12.2019
i nu sunt formulate obiectii aqupra continutului $i redactdrii procesului verbal;
- supus aprobdrii, cu unanimitate 11 voturi qPENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrafe insuqirea procesului verbal
prezentat, adoptandu-se astfel Hoterarea ff. 112020.

>

-pentru

>

-pentru punctul 2 al ordinei de zi : - proiect de hoEr|re privind:

- validarea DisDozitiei orimarului nr.31 0/23.1 2.20'1

L

Prezentarei
- d-nul contabil prezinta proiectul de hotarare si da citire sumelor si destinatiei date acestora in urma rectiflcarii
bugetare facute pfin dispozitia pfopusa validarii
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
.D_ezbAtcdl nu sunt. Supusaprobefii, cu unanimitate 1'l voturi "PENTRU " -consilierii aprobe, adoptandu-se astfel
Hoterarea n- 212020:
> -pentru punctul 3 al ordinei de zi: - proiect de hodrare privind:
- validarea Disoozitiei orimarului nr.3 3/30.12.20'1
1

9.

.

Prezentare:
- d-nul contabil prezinta oroiectul de hotarare si da citire sumelor si destinatiei date acestora in urma rectificarii
bugetare facute prin dispozitia propusa validarii.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest pfoiect.
Dezbatefi: nu sunt. Supus aproberii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consrlierii aprobd, adoptendu-se astfel

Hotirarea N.312020.
> -pentru punctul 4 al ordinei de zi

:^

proiect de hofirere privind:

- organizarba retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Sinesti, judetul lasi, in anulscolat 2020.2021.

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare aratand ca este primit avizul ISJ lasi pentru proiectul de retea scolara
propusa si ca in fiecafe an, reprezinta mai mult o formalitate de aprobare a retelei scolare pentfu scolile care funct oneaza in
comuna Sinesti.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte pfopuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii cu unanimitate 11 voturi 'TPENTRU " -consilierii aprobd, adoptandu-se astfel

Hotdrarea nr.412020.

>

.pentru punctul 5al ordinei dezit- proiect de hoftrere privind:

- aprobarea achizitionarii deserviciide consultanta, asistenta si reprezentarejuridica pentruaparareaintereselorcomuneiSlNESTI,judetul
tAst,

Prezentare:
- d-nul prirnar prezinta proiectul de hotarare si explica consilierilor ca pana la ocuparea postului debutant de
consilier juridic este necesara asigurarea serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare pentru nevoile si interesele
Primarului si Consiliului local.
Consilierii sunt de acord, nu sunt fofmulate obiectii, alte pfopuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbaterj: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptandu-se astfel

Hotdrarea

>

N.512020.

.pentru punctul 6 al ordinei de zi : - prciect de hoftrare privind

'-/

- predarea cihe Ministerul Dezvoltirii si Administrafiei Publice prin Compania Nationala de Investifii "C,N.1." S,A a amplasamentuhti teren in
suprafata de 4.400 mp $i asigurarea condifiilor in vederea realizlrii obiectivului de investifii "Construire Sala de Sport cu tribuna 180 locuriProiecttip in satul Storne$ti, comuna Sine$tijudeful la$i".

Prezentare:
- d-nul primar prezrnta proiectul de hotarare aratand ca este necesara aprobarea predarii amplasamentului teren in

vedefea continuarii demersurilor si procedurilor de implementare a proiectului respectiv,
Consllierii sunt de acofd, nu sunt formulate obiectir, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbatefi, nu sunt Supus aprobdrii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobS, adoptandu-se astfel
Hoterarea .612020.

>

-pentru punctul 7 al ordinei de zi : - proiectsbbg!4tltp-ptlyi!4
- aprobarea salariilor de bazi incepand cu data de 01 lanuarie 2020 pentru functionarii publici qi personalul contractual din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei SINESTI judetul lASl.
Prezentare:
- d^nul secretar prezinta proiectLrl de hotarare si raportul propriu de specialitate.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
D-qzbelel! nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 11 voturi 'PENTRU 'l -consiliefii aprobe, adoptandu-se astfel

H

ote

rarea

>

. 7 1.2020 .

"pentru punctul 8 al ordinei de zi . --p!9ie9lde-LoJi!A!gpJi!i!14

- aprobarea Planului de
munci, in anul 2020.

acfiuni$i lucriri de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416i2001, persoane apte de

Plgzc-nlare:
" intrucat d-nulviceprimar lipseste, fiind in concediu de odihna, d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si lista
cu lucrarile cuprinse in planul de lucrari intocmit de catre viceprimar,
Consilierii sunt de acord, nu sunt formolate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.

pentru anul 2020 a numilrului de asistenfi personali ai persoanelor cu handicap grav incadrall cu contract de munci $i a
numirului de indemnizafii lunare cuvenite reprezentanfilor legali al persoanelor cu handicap.
Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si mentioneaza numarul de asistenti ai persoanelor cu handicap care
au incheiat contract de munca in vigoare si numarul de indemnizatii acordate persoanelor cu handicap ori reprezentantilor
legali al acestora, card au optat pentru aceasta forma de servicii sociale.
Consilierii sunt de aoord, nu sunt formulaie obiectii, alle propuneri saLr luari de cuvanl pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate
voturi "PENTRU " -consiliefii aprobS, adop€ndu-se astfel

' aprobarea

ll

Hotdrarea nr.9/2020.

PRESEDINTE DE SEDINTA;
Cons

ilier .Atasiei Vasile

SECRETAR GENERAL,
Jur. Nancy oghin

