CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SINESTI, JUDETUL IASI
Tel/fax: 0232-325100 cod postal 701450
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PROCES - VERBAL

incheiat aslazi 27 martie 2020 in cadrul sedinlei publice ordinare
Consiliului local al comunei Sinesti judetul lasi,

a

Consiliul Local al comunei Sinegti afostconvocat inconformitatecu art. 134alin.(1), lit'a) dinO'U.G nr,57l2O19
privind Codul administrativ pentru gedinli ordinari din data de 27,03.2020 prin Dispozilia primarului comunei Sineqti
nr'96/20'03'2-020ea
a gedinlei
convocdrii consilierilor s-a fdcut prin Invitalia nr.'1676120.03'202
net a
s-a realizat prin Publicalia nr. 4 din data de 20.03.2020 prin afigare la avizierul primi
atura
primdriei locale. LucrSrile sedinlei au inceput ta ora 08.04, la gedinld parlicipd potrivit
proprie, 13 consilieri din totalul cetoll 3 convoga[i care compun consiliul local comunal.
La lucririle sedinlei mai participi secreiarul UAT d-nul Loghin N., consilierul personal al primat"ului si delegatul
pentru
satul Osoi, d-nul Ciornei N.
sdtesc
Se constatd prezenla consilierilor, sedinta indeplineste cerintele prevazute de lege referitoare la cvorum.
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Presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedintel sl cla cltlre dinii de z'
Prezentatorul
Initintor
avizului din partea
/responsabil dc
Demun,irea proiect de hothrAre' a raportului sau
Nr.
Prezentator
corn isiei/lor de
intocmirea
informirii care face obiectul dezbaterii/analizei
crt.
docu
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m

entu lu

soecialitate

i

:

-pnmar

I sedintei ordinare a

Consiliului local SINESTI, judetul lASl din data de

Secrefar

21.02.2020

2

-

proiect-d€-hqlarare--Brivj-ld

-pnmar

:

- aprobarea aderarii municipiului Roman, judetul Neamt la
A,R,S.A.C.r.S.

Primar

3
e avizare a

cererilor de

organizare a adunlrilor publice pe teritoriul UATcomuna
Sinesti iudetul lasi.

4
5

datelor in Registrul agricol

petifiilor inregistrate la autoritifile publice locale in
perioada anului 2019,

6

- proiect de hqwtlqplvi.ruL:

insugirea raportului Primarului comunei SINESTI judelul
lASl pe anul 2019.

-

7

- proiect de hq!4rilrc_pivin!L:
insugirea raportului viceprimarului comunei SINESTI
iudetul lASl pe anul 2019

-

I

- proiect de

10

Agent agricol
Responsabi/

- lacob Gheorghita

-pflmar

activitatea de
petitii

Bebi

anul 2020,
- proiec,t _de_hqtaQre_pllylld

- Paftala Adrian

-pnmar

Primar

- Margineanu Rozica
- Pa{tala Adrian

-pnmar

Viceprimar

- Margineanu Rozica
- Paftala Adrian

-pnmar

Secrefar

-pnmar

Asisfen
comunitar

-pnmar

Secretar

Bebi
- Paftala Adrian

:

-

aprobarea Raportului privind serviciile 9i activitlfile de
asistenfl medicald comunitari derulate in cadrul comunei
Sinesti judetul la$i in anul 2019,

- projeqlle hqlarijre privind:

- proiect de hotar6ie privind:
- aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare

- Margineanu Rozica

- Pafta,la Adrian
- Iacob Gheorghita

a

Consiliului local SINESTI, judetul lASl din data de
1

- Margineanu Rozica
- Paftala Adrian

- Iacob Gheorghita

sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si
excluziunii sociale" cod SMIS 126924.

12

-pnmar

hotarar,e privind:

- aproba.rea implementarii proiectului "Dezvoltarea

11

Secrefar

- aprobarea Planului de formare profesionalh a

funcfionarilor publici si personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei,Sinesti in

I

- lacob Gheorghita
Bebi
- Paftala Adrian

-pflmar

in anul 2019,
- proiect de hqLa(lle PMlnd:
- aprobarea Raportului privind activitatea de solufionare a

- Margineanu Rozica
- Paltala Adrian

a

- Paflala Adrian

-pnmar

Secretar

-pnmar

Secrefar

6.03,2020

- proiect_dqhq!4raIe priyi rcL:
. alegerea ,,Presedintelui de sedin]6" al Consiliului local
SINESTI judetul lASl, pentru sedintele din perioada
trimestrului ll anul 2020.:

tsebi

Nemaifiind alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprob6 in unanimitate cu 13 voturi "PENTRU"
ordinea de zi propusa de primar.
In continuare se intri in discutarea ordinii de zi aprobatS, Astfel:
) -pentru primul punct al ordinei de zi . - praiect de hotdrdre privind;
- aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESII, ju detul IASI din data de 21 .02.2020".
Prezentare:
- d-nul secretar orezinta oroiectul de hotarare.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru aoest proiect,
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobS, adoptAndu-se astfel

Hotir6rea nr.1912020.
> -pentru punctuf 2 af ordinei de zi'. - protect de hotdrdre prl
-aprobarea aderarii municipiului Roman, judetul Neamt la A.R.S,A.C.,;S.

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si materialele in suportul acestuia.

Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptAndu-se astfel

Hotirirea nr.2012020.
> -pentru punctuf 3 al ordinei de zi : - proiect de hotdr1re plivinL;
-privind actualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adundrilor publice pe teritorlul UATcomuna Sinesti iudelul la$'

PreZentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si materialele in suportul acestuia.

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 aprobd, adoptdndu-se astfel

HotirArea nr.2112020.
> -pentru punctul 4 al ordinei de zi : - proiect de hotitare Uyfld:.
-analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol in anul 2019,

Prezentare:
- d-nul secretar prezinla proiectul de hotarare si materialele in supotlul acestuia,
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiec(ii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aBr:obdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel

HotirArea nr.2212020.
> -pentru punctuf 5 af ordinei de zi , - proiect de hotdrare privi?s!;
-aprobarea Raportului privind activitatea de solulionare a petiliilor inregistrate la autoritdlile publice locale in perioada anului 2019.

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si materialele in suportul acestuia.

Consilierii sunt de acord, nu suntformulate obieclii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt, Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel

Hotirdrea nr.2312020.
) -pentru punctuf 6 al ordinei de zi . - proiect de hotdrAre privind:
-insugirea raportului fuimarului comunei SINESTI judelul IASI pe anul2019,

Prezentare:

d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si materialele in suportul,acestuia.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obieclii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateii: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel
Hotdrirea nr.2412020,
> -pentru punctuf 7 al ordinei de zi . - proiect de hotdrAre pivind:
- insugirea raportului uiceprimarului comunei SIttJESI/judelul IASI pe anul 2019.
-

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si materialele in suportul acestuia.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel

Hotirirea nr.2512020.
> -pentru punctuf 8 af ordinei de zi

: - proiect de hotdrlrp$ivineL
-aprobarea Planului de formaie profesionald a func,tionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitafe al
primarului comunerlSinesfi in anul 2020.

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si materialele in suportul acestuia.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobirii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptAndu-se astfel

Hotir6rea nr.2612020.
) -pentru punctuf 9 af ordinei de zi'. - aroiect de hotdrAre privind:
-aprobarea Raportului

privind serviciile Ei activitdtite de asisfenfd

medicatd comunitard derulate

in cadrul comunei Sinegti judelut

lagi in

anul 2019.

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si materiaiele in suporlul acestuia.
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 aprobd, adopt6ndu-se astfel

HotirArea nr.2712020.

>

-pentru punctul 10 al ordinei de zi : - ppiect de hotdrdre privind:
-aprobarea implementarii proiectului "Dezvoltarea sisfemu/ui de asisfenfa socia la sl combaterea saraciei si a excluziunii sociale" cod SM/S
12692,

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si matefialele in suportul acestuia.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.

Dezbateri: nu sunt, Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilier.ii aprobd, adoptdndu-se astfel

HotdrArea nr. 2812020t.

>

-pentru punctuf 11 af ordinei de zi : - proiect de hotdrAre piluineL
-aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SlltJESIl, judetul lASl din data de 16.03.2020.
Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si materialele in suportul acestuia.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel
Hotd16rea nr.291202A.
> -pentru punctuf 12 af ordinei de zi . - plsbct de hotdrdre privind:
-alegerea ,,Presedintelul de sedinli't al Consillului local SINESI/judetul lASl, penfru sedintele din perioada trimestrului ll anul 2020,
Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si materialele in suportul acestuia,
Consilierii sunt de acord; nu sunt formulate obiec(ii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect,
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitale 13 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobS, adoptdndu-se astfel

HotdrArea nr.3012020.
Domnul primar se adreseaza consilierilor informand ca "lncepand de ieri am inceput sa punem in functiune
sistemul de alimentare cu apa, ieri s-a reusif si s-au incarcat toate conductele din Bocnita, astazi urmeaza sa punem
Sfonesfl-ul dupa aia Srnesfi si Osol. ln prima faza o sa mergem pe varianta gravitationala sa vedem pana unde ajunge apa
din sursa de la Crucea, dupa care o sa montam un sistem de pompe ca sa putem duce apa in fiecare gospodarie. Cei din
Bocnita puteti sa-i anuntati care vor sa se racordeze la sistemul de alimentare cu apa sa vina la primarie sa-si ia apometrul,
sa-si monteze ca sa faca inainte instalatia pana in casa.Dupa aceea cei de la APAVITAL o sa vina ca sa incheie contractele
cu dumneavoastra."
, -d-nul delegat satesc: Apometrele cat costa?
-d-nul primar: Apometrele le-am cumparat noi prin proiect. L-am gandit ca sa fie cu tot cu racord ca sa nu fie
costisitor pentru fiecare ca sa-si faca proiect, sa cumpere bransament, sa faca toate astea.,.iar acum depinde de fiecare,
daca considera ca are nevoie de apa, isi face instalatia si se racordeaz-a. Asta este o varianta provizorie, noi depindem de
proiectul celor de la APAVITAL, ei l-au inceput acum vreo 4 ani si din discutiile avute cu cei de la APAVITAL s-ar putea sa
mai dureze 2 ani si atunci am solicita o intelegere de Ia cei de la APAVITAL si ne-am racordat la rezervorul de la Crucea
Urmeaza ca dupa ce incarcam toata instalatia de apa sa predam tot sistemul celor de la APAVITAL, ei fiind singurii
operatori din zona. Sper ca v-am dat o yesfe buna." (mai multi consilieri afirma: Foarte buna!) Sa nu cumva sa se apuce
cineva sa consume apa din slsfem ca e exact ca si cum ai fura energie electrica sl o sa se faca dosare penale. Din
momentul in care ai facut instatatia, montezi apometrul si apometrele sunt date cu serii de la zero si apoi se poate consuma
pentru ca va fi clar cand vor veni cei de la APAVITAL ca sa incheiati contractul, cine a primit apometrul si cat a consumat.
Deci dupa ce a-ti montat si apometrul cand vor veni cei de Ia APAVITAL vor aplica sigiliu si incheie contract.
-d.nul consilier Paftala A. :Multumim domnu'primar pentru efoftul de pus, pentru realizarea asta.
-primar: Asfa e datoria mea, nu e vorba de de niciun efoft. Noi suntem singura comuna din judet, posibil si din zona
Moldovei unde avem implementat un astfel de proiect unde toate cheltuielile cu ce inseamna racorduri, apometre, ca sa
venim in sprijinul oamenilor. Ceilalti au facut.doar sistemul de alimentare cu apa fara distributie, ce am fae ut eu /a Slnesfi
este vorba de distributie pentru a avea fiecare gospodarie acces la serviciul de apa.
-d-nul consilier Atasiei'V. :Multa lume nu se racordeaza de la inceput pentru ca e greu, nu au bani.
-priman Stiu foafte b;ine ca nu se racordeaza. In momentul in care te duci Ia RAJAC si spul ca vrei sa.iri tragi apa ei
iti spun, dute si fa proiect, platesti traversarea drumului din banii tai si toate:lucrarile trebuie sa le supotti tu daca vrei sa te
abonezi. Banuiesc ca cei caie s-au abonat in alta pafte stiu exact canl cat costa un bransament, cat cosfa un proiect, Acum
sistemul de canalizare o sa mai dureze pentru ca suntem strict legati de cei de la APAVITAL pana fac ei toata instalatia de
transpoft pana la statia de epurare de la Podu lloaiei, dar pana atunci fiecare poate sa aiba o fosa, avem vidanja asta la
primarie, o sa putem pune in functie. Deja am facut demersurile Ia cei de la APAVITAL ca sa incheiem un contract cu ei ca
sa putem deversa toate apele astea uzate si cine o sa aiba nevoie vine la printarie, contracost vidanjant si ducem la statia
de epurare.Sau se poate apela de catre fiecare la un agent economic autorizat.
-d-na consilier Grigorovici D.: Cred ca ar trebui luate niste masuri legate de problema asta cu COVID.
-primar: Masurile noi le-am luat, persoanele sunt izolate la domiciliu, cele care vin din zonele afectate. Am
identificat, am trimis pe Valeriu Ghe (sofer) sa vedem care sunt persoanele care nu se pot deplasa, n[] au niciun venit, la
Osol esfe o singura persoana Voion V, Din discutiile pe care le.an avut si cu preotul si cu d-nul Neculai (delegatul safesc),
resful se de$Curca. Politistul merge si verifica zilnic, daca auziti cumva sau stiti pe cineva ca a venit si umbla aiurea sunati
politia, jandarmeria.

-d-nul viceprimar Carcea D.: Problema E ca mai sunt persoane care vin si nu apar nicaieri si umbla prin sat.
-d-na consilier Grigorovici D.: lnca o problema. Ar trebui sa fie afisate informatii pentru oameni, lumea citeste vede
ordonanta, ca nu prea se sfie.
-primar: Lumea acuma sta in casa, stirile sunt din minut in minut, doar daca nu vrei sa te uiti nu stii.
-d-na consilier Griggrovici D.: "Sa se puna pe facebook-ul primariei informatii. Una e caid aud de sus si a/fa e cand
aud de aici de pe plan local:"
Domnul presedinte intreaba consilierii daca mai este cineva care are vreo problema de adus la cunostinta
consiliului sau eventual a primarului.
'Nemaifiind alte luari de cuvant in cadrul sedintei, d-nul presedinte multumeste de participare tuturor 9i declard
inchise lucrarile acesteia: Sedinla extraordinari s-a incheiat la ora 09,30.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces: verbal. in conformitate cu dispozi(iile art. 1O din Legea nr,5212003,
privind transparen[a decizionald in administratia publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei Sinesti gi
se va publica pe site-ul propriu.

SECRETAR GENERAL,
Jur. Nancy Loghin

