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PROCES. VERBAL

incheiat aslazi2l februarie 2020in cadrul sedin[ei publice ordinare a

Consiliului local al comunei Sinesti

lasi,

Consiliul Local al comunei Sinegti afostconvocat inconformitatecuart.f34alin.(1), lit.a) dinO.U.G. nr.5712019
privind Codul administrativ pentru gedinla ordinar:i din data de 21 .02.2020 prin Dispozitia primarului comunei Sineqti
nr.71114.02.2020
Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut pri n I nvitatia nr.891 l'l 4.02.2020.
Publicitatea ordinei de zi a gedinlei s-a realizat prin Publicatia nr. 2,din data de '14.02.2020 prin afigare la
avizierul primiriei locale gi pagina de internet a primdriei locale.
Lucr|rile sedinlei au inceput la ora 08.02, la gedinla participS potrivit listei de prezenld sub semnaturd proprie,
13 consilieri din totalul ceor 13 convocati care compun consiliul local comunal.
,
La lucririle sedinlei mai participd secretarul UAT d-nul Loghin N., d-nul Tomusescu O. contabil in aparatul de
specialitate al primarului, d-na Poftala E. responsabil cu achizitiile publice si delegatul sdtesc pentru satul Osoi, d-nul Ciornei
.

Se constatd prezenla consilierilor, sedinta indeplineste cerintele prevazute de lege referitoare la cvorum
zi propuse de primar.
Presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedintei si da citire ordinii de zl
ln

Demunirea proiect de hothrAre, a raportului

Nr.
crt.
,l

2

3

4
5
6

7

i

nform

sau

iri i ca re face obiectu I dezbaterii/ana lizei

- ploiect de holErdre tdvinll:
-aprobarea procesului,verbal al sedinfei de consiliu local
din data de 28,01.2020 (ar1 138 alin.15 din OU.G.R.
nr.57 120 19 -orivind Codul administrativ)
- proiect de hotdidre_prlyirrll:
- aprobarea modifichrilor Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cp apl qi de
canalizare nr.48/2009 prin Actul Aditional nr.34.
- proiect de hot[lelQ-pritdld:
- aprobarea modifichrilor Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api qi de
canalizare nr, 48/2009 prin Actul Aditional nr,35.
- prajea! de fr-a14IAIs_pI!U!-d:
- aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al
comunei Sinesti, judetul lasi pentru anul 2020,
- proiect de hot[rdre privind:
- aprobarea Planului anual de achizifii:publice de la nivelul
comunei Sinesti, judetul la$i pentru anul 2020 - forma finala.
- proiect dq-hq!4lirgjriv:inll:
" aprobarea unor modificari in ceea ce priveste structura
organizatorica si organigrama aparatului de specialitate a
primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
- proiect de hotdrqre rifiviurl:
- atribuirea suprafetelor de pasuni comunale disponibile si
ramase nealocate, aflate in proprietatea privata a comunei
Sineqti, judeful lagi catre crescatorii de animale persoane
fizice sau iuridice, in conditiile prevazute de leqe,

itiator

/responsabil de
intocmirea
docu mentului
-consilierii

Prezentator,u

Prezentator

comisiei/lol de
snecialitate

-secretar

-pnmar

-secretar

-pnmar

-secrelar

- Margineanu Rozica
- Paftala Adrian

- Iacob Gheorghita

Belii
- Pricop Mihaela

-primar

-contabil

-primar

-responsabil
achizitii

-primar

-secretar

- Iacob Gheorghita
Bebi
- Pricop Mihaela

- Sirghe Gabliel
-'l'omusescu Lucian
- Iacob Gheorghita
Bebi

- Carcea Dumitru

-prrrnar

-vrcepnmar

- Margineanq Rozica

- Paftala Adrian

Nemaifiind alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprobd in unanimitate cu 13
ordinea de zi propusa de primar.

>

I

avi2ului din partea

voturi "PENTRU"

In corrtinuare se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatS. Astfel:

-pentru primuf punct af ordinei de zi : - proiect de hotdrAre privihd:
- aprobarea procesuluiverbal al gedinlei de consiliu local din data de 28.01.2020.
- nu sunt formulate obiectii asupra continutului gi redactirii procesului verbal;
- supus aprobarii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobe prin hotdrdre insugirea procesului verbal
prezentat, adoptdndu-se astfel Hotirdrea nr, 1012020.
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>

-pentr.u punctul 2 al ordinei de zi: - proiect de hotEftale BtinW

- aprobarea modificflrilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu

apl

gi de canalizare nr, 48i2009 prin Actul

Adi{ional nr.34,

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si materialele transmise de catre asociatia ARSACIS.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant,pentru acest proiect.
agzbelgli nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adopt6ndu-se astfel

Hotdrdrea nr.1112020.

F

-pentru punctul 3 al ordinei dezi: - tsrcigckb hotd!6re rtrivind:

- aprobarea modificlrilor Gontractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd qi de canalizare nr, 48/2009 prin Actul

Adilional nr,35.

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si materialele transmise de catre asociatia ARSACIS.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obieclii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobS, adoptdndu-se astfel

HotirArea nr.1212020.

>

-pentru punctul 4 al ordinei de zi : - proiect de hotdrAre pivind:
- aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti, judetul lasi pentru anul 2020,
Prezentare:
- d:nul contabil pr6zinta proiectul de hotarare si da citire raportului propriu de specialitate.
Consitierii sunt de acord, nu sunt formulate obiec[ii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adopt6ndu.se astfel
Hotirirea nr.131202O.
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-pentru punctul 5 al ordinei de zi

- aprobarea Planului anual de achizifii publice de

:

la

igi pentru anul

2020 - for.ma finala.

Prezentare:
- responsabilul cu achizitiile publice din aparatul de specialitate al primarului prezinta proiectul de hotarare si
anexele acestuia.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateli nu sunt. Supus aprobdrij, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel

Hotirirea nr.1412020.

-

>

-pentru punctul 6 af ordinei de zi: - proiect de hotdrAre privind:

aprobarea unor modificari in ceea ce priveste structura organizatorica si organigrama aparatului de specialitate a prirnarului comunei
Sinesti, judetul lasi,

Prezentare:

- d:nul secretar prezinta proiectul de hotarare si argumentele din referatul inaintat primarului, aratand ca este
necesara aprobarea modificarii denumirii unor compartimente in sensul includerii in cadrul acestora a unor activitati
prevazute de lege, anume cea de gestiune a resurselor umane si cea privitoare la Monitorul Oficial local. Prin modificarile
respective nu se infiinteaza posturi noi, nu se modifica nimic in structura de personal ci doar vor fi incluse si activitatile
omise, in cadrul unor compartimente existente, atributiile urmand a fi date prin dispozitia primarului.
Consilierii sunt de acord, nu suntformulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect,
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 'l 3 voturi "PENTRU " -consilierii aprobS, adoptdndu-se astfel
Hotdrdrea nr.1512020.

F

-pentru punctuf 7 al ordinei de zi : - proiect de hptdrAre privind:
- atribuirea suprafetelor de pasuni comunale disponibile si ramase nealocate, aflate in proprietatea privata a comunei Sineqti, judetrul lagi
catre crescatorii de animale persoane fizice sau juridice; in conditiile prevazute de lege,
Prezentare:
- d-nul viceprimar prezinta proiectul de hotarare aratand consilierilor ca urmare a unor modificari aparute in ceea ce
priveste suprafetele de pasune carefac obiectul inchirierii datorita faptului ca unii proprietari au renuntat la contractele de
pasunat, altora li s-a modificat numarul de animale detinute si sunt unele cereri noi de inchiriere din partea unor persoane

fizice.
- d-nul secretar atrage atentia ca pana la data de 0'1 martie 2020 trebuie sa fie clarificata situatia cu privire la
suprafetele de pasune care trebuiescfie redistribuite, fie inehiriate prin noi contracte cu proprietarii de animale care au
inregistrate cereri, respectandu-se prevederile cuprinse in art.9 din O.U.G.R. nr.34l2O1d.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiec[ii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi .PENTRU " -consilierii aprobi, adoptdndu-se astfel

Hotirirea nr.1612020.
Domnul presedinte intreaba consilierii daca mai este cineva care are vreo problema de,adus la cunostinta
consiliului sau eventual a orimarului.
-d-na consilier Margineanu R. se adreseaza prirnarului spunand ca sunt probleme la scoala in sensul ca au inceput
sa se desprinda bucati de pe tavan;
-d'nul primar raspunde ca "Stiti foarte bine ca cererea noastra de finantare este in evaluaro la ,ADR Neamt,
asteptam cat mai repede sa incheiem contractul de finantare" Cat avem solicitari de inves.titii pentru reparatii capitale, nu
putem sa mai facem..."
-d-nul contabil: "Noi avem prins in lista de investitii."
-d-na consilier Margineanu R.: "Mobilierul. Mobilierul e de 15 ani de zile, termenul de garantie era 5 ani de zile. Am
facut tot ce imi era in putinta sa fie functional."
-d-nul primar: "Cea mai mare parte din suma este alocata catre scola Sinesti oentru ca stiti foarte bine ca atunci
cand am obtinut finantarea de la PNDL a fost un aviz standard de cost, s-a scos la licitatie nu s-a prezentat nimeni si a

&{8
s
deschis
de cost
atractiv.

trebuit

uie sa incepe si investitia asta, Deasemehea ieri s-au
trecut nu s-a prezentat nimeni tot datorita standarddelor
noastra de cofinantare si acum S. a aiuns la un nivel
sper din tot sufletul sa primim finantare. Binii nu ajung

niciodata."

bine."

-d-'na consilier Pricop M.: "Dar deja aveti axcedent, aveati excedent ca a-ti pripim la sfarsitul lui decembrie. Sunteti

-d'nu
varianta, te im
decat sursele

l

nu'as fl avutjgrija sa strangem:bani nu as fi mai putut sa cofinantez proiecte, Ai alta

a majoritate. Te duci la banca, pui banii si iofinantezi proiecte. Ca nu sunt alte.surse
e, externe si,cele bancare."
-d-nul secretar: "Cele locale sunt,foarte limitate."
-d-nul contabil:"Noi avem 500 de mii venituri proprii"
-d-nul primar:"500 de mii din care 40-45 la suta am dat la invatarnant."
-d-na consilier Pricop M.: "Pe an?"
-d-nul contabil:"Da".
d-nul primar:""Eu zic ca inca e bine."
Nemaifiind alte interpeldri sau luari de cuvant in cadrul sedintei, d-nul presedinte multumeste de participare tuturor
gi declard inchise lucrarile acesteia. Sedin{a ordinard s-a incheiat la ora 019..22.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. in conformitate cu dispoziliile art. 10 din Legea nr. 5212A03,
privind transparen{a decizionali in administratia publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei Sinesti gi
se va publica pe site-ul propriu,

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier Atasiei

SECRETAR GENERAL"
Jur. Nancy Loghin

