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il; sinestiprimaria@va

PROCES - VERBAL

Tncheiatastazi 16 martie 2020in cadrul sedinlei publice extraordinare
Consiliului local al comunei Sinesti judetul lasi'

a

art.134 alin.(1), lit. a) din o U G' nr'5712019
Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat in conformitate cu
prin Dispozi{ia primarului comunei sineEti
16.03.2020
de
data
din
gedinli
puntnu
extraordinard
orivind coduladminlstraiiv
nr.81/10.03.2020.

Notif|careaconvocdriiconsi|ieri|or:s-afdcutprin|rrrvita!ianr.1439/10.03'z020.

publicitatea ordinei de zi a gedinlei s-a reatizat prin tublicatria nr. 3 din data de '11'03'2020 prin afigare la
riei loc-ale'
avizierul primdriei locale 9i
qedintd participa potrivit listei de prezen(d sub semnaturd proprie'
Lucr6rile sedinler
n consiliul local comunal
11 consilieri din totalul ceo
UAT rj-nul Loghin N' si delegatul satesc pentru satul Osoi' d-nul
La lucrdrile sedin
Ciornei N.
prevazute de lege referitoare la cvorum.
Se constatd prezen{a consilierilor, sedinta indeplineste cerintele
Preqedintele cle sedinta declara deschlse lucrarile se rdintei si da citire ordinii de zl propuse de
In iti ato

Dernunirea proiect de hotirAre, a raportului

Nr.
crt.

sau

informf,rii care face obiectul dezbaterii/analizei

Prezentato ru I

r

avizului din partea

/responsabil de
intocmirea
documentului

Prezentator

-pnmar

-pnmar

- Margineanu Rozica
- Paftala Adlian

-pnmar

- Margineanu Rozica
- Paftala Adrian

1

comisiei/lor de
specialitatc

2
-pnmar

COMI.INA SINESTI. JUDETUL IASI''

in unanimitate cu 11
Nemaifiind alte propuneri de comptetare a ordinii de zi, consilierii aprobS
ordinea de zi proPusa de Primar.

-

Incontinuareseintrdindiscutareaordiniideziaprobatd.Astfel:
-pentru primui punctal ordinei dezi -proiec >hotdfqlgprivin4: --..-...---..-!
qt At neractne
StPREZEN|RE DUPA
indicatoritor tehnico-economiciai obiectivutui de investifri@

>

voturi "PENTRU"

cALAMtrA"ltiN coMUNA

s,NE$rf, JUDETUL lASl".

Prezentare:
- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare,
cuvant pentru acest proiect;
consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obieclii, alie propuneri sau luari de
" -consilierii aprobd' adoptdndu-se astfel
"PENTRU
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu rnaniritat"'1 1 voturi
in Compania Nalionali de Investifii "C.N,1." S.A', a
i,'LUCitARl DE REFACERE $l PREVENIRE DUPA

Prezentare:
- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare'

pentru acest proiect'
consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obieclii, alte propuneri sau luari de cuvant
" -consilierii aprobi, adopt6ndu-se astfel
"PENTRU
t
voturi
t
Lrnanimitutu
cu
aprobririi,
Supus
sunt.
Dezbateri: nu
HotirArea nr.1812020.
problema de adus la cunostinta
Domnul presedinte intreaba consilierii daca mai erste cineva care are vreo
consiliului sau eventual a primarului.
de participare tuturor 9i declari
Nemaifiind arte rilari Je cuvant in cadrul sedlntei, d-nul presedinte multumeste
ora
08.22.
la
s-a
incheliat
extraordinarS
sedinfa
inchise lucrarile acesteia.
ad. 10 din Legea nr ' 5212003'
Drept pentru care s-a intheiat prezentui proces- verbal. ln conformitate cu dispoziliile
la
sediul Ptimdriei Sinesti qi
va
afiga
se
verbal
prezentul
Proces
publicS,
in
administralia
privind transparen{a decizionald
se va publica pe site-ul Propriu

SBCRETAR GENERAL,
Jur. Nancy foghin

