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PROCES - VERBAL
incheiat astazi 10 aprilie 2020 in cadrul sedintei publice extraordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti judetul lasi,

Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat Tn conformitate cu art. 134 alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr.5712019
privind Codul administrativ pentru gedinta extraordinari din data de 10.04.2A20 prin Dispozi(ia,primarului comunei Sineqti
nr.103.06.04.2020

,

Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut prin Invitatia nr.1929/06,04.2020, comunicata telefonic.
Publicitatea ordinei de zi a gedintei s-a realizat prin Publicalia nr, 6 din data de 1928/06.0 4.2020 prin afigare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primdriei locale,
Lucrdrile sedintei au inceput la ora 08.00, la gedinld participd potrivit listei de prezentd sub semnaturd proprie,
13 consilieri din totalul ceor 13 convoca{i care compun consiliul local comunal.
La lucrbrile sedintei mai pafiicipd secretarul UAT d-nul Loghin N., si delegatul s5tesc pentru satul Osoi, d-nul
Ciornei N.
Se constatd prezenla consilierilor, sedinta indeplineste cerintele prevazute de lege referitoare la cvorurn,
,
Presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedintei si da citire ordinii de zi propuse de
In itiato

Demunirea proiect de hotirAre, a raportului sau
in{brm Srii care face obiectu I dezbaterii/anal izei

Nr
crt.

- proie.ct de hotdrdre pliyild:
- introducerea in domeniul public a bunurilor aferente
investi{iei ,,lnfiintare sistem de alimentare cu apa in
comuna Sinesti, judetul lasi" qi punerea acestora la
dispozitia Operatorului regional $C APAVITAL SA, in
vederea operErii, administrdrii qi exploatirii, in baza
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apd si de canalizare nr.48/14,07.2009.
- proiect de hellE{lile plivindl
- modificarea qi completarea Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd qi de
canalizare nr, 48/2009, prin Actul Adi{lonal nr.30.
- proiect de ltel!!.riAre prit4n!1:
- acceptarea de cdtre UAT comuna Sineqti judelul laqi a
oferielor de donalii qi sponsorizlri constAnd in bunuri
materiale ( arbuqti ornamentali) in proiectul "Amenajare
parcuri in satele comunei Sinesti. iudetul lasi.".
- p ro_ls!!_d9_ba@dryr!yi4 d :
- aprobarea Procesului verbal al gedinlei ordinare a
Consiliului local SlNESTljudetul lASl, din data de 27 martie
2020.
- proiect de hE!6!are priyin{l:
- aprobarea Procesului verbal al gedinlei extraordinare a
Consiliului local SINESTI judetul lASl, din data de 31 martie
2020.
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/responsabil de
intocm irea
documentului

Prezentator

Prezenta torul
avizului din partea

comisiei/lor de
special itate

-pnmar

-primar

- lacob GheorghitaBebi
- Paftala Adrian

-pnmar

-secretar

- Iacob GheorghitaBebi
- Paftala Adrian

-pnmar

-primar

- Iacob GheolghitaBebi

- Pallala Adrian

-pflmar

-secretar

-pnmar

-secretar

Nemaifiind alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii apr,obS in unanimitate cu 13
ordinea de zi propusa de primar.
ln continuare se intri in discutarea ordinii de zi aorobata. Astfel:

)

voturi "PENTRU"

pentru punctul nr.1 al ordinii de zi :.ptplec!_de hotdrcre privind;

in domeniul public s bunurilor aferenle investiliei ,,In/iintare sistem de nlimentare cu apa in comuna Sinesli,.iudetul
punereo aceslora ln dispozi(ia Operotor;ului regionul SC APAVITAL SA, in vederea operdrii, udministrcirii Ei exploutdrii, itr
hazq Contractului de delegare t gesliunii serviciilor publice de olimentore cu rtpti si de canalizure nr.48/14.07.2009.
Prezentare:
- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare, argumenteaza necesitatea si urgenta aprobarii acestuia spunand ca au inceput
lucrarile de bransare a cetatenilor la reteaua de apa si este nevoie urgent de aprobarea acestei hotarari pentru ca operatorul
APAVITAL SA sa preia gestionarea si exploatarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare conform contractului de
delegare a serviciilor publice..
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 '1 3 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adopt6ndu-se astfel
- introducerea

Ittsi"

qi

HotdrArea nr.3212020.

F

pentru punctuf nr.2 al ordinii de zi

:-

proiect de hotdrdre privied:

- modilicarea

,i completoreo Controctului

de delegore a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd si de canolizore nr. 48/2009,

prin Actul Adilional nr.36.

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare, aratand consiliului ca in urma primirii documentatiei suport de la asociatia
ARSACIS, comuna Sinesti, in calitate de membra in respectiva asociatie trebuie sa se pronunte prin hotarare asupra
modificarilor aduse prin actul aditional nr,36 la contractul de delegare.
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 aprob6, adopt6ndu-se astfel

HotdrArea nr.3312020.

>

pentru punctuf nr.3 af ordinii de zi

- occeptoreo

:

- proiect de hotdrire prifind:

de cdtre UAT cgmund Sine;ti judelul losi o ofertelor de donolii gi sponsorizdri constdnd in bunuri moteriole ( orbuSti
ornamentoli) in proiectul "Amenojare parcuri in sotelb comunei iine1!i, judetul losl,"

Prezentare:
- d.nul primar prezinta proiectul de hotarare, spunand consilierilor ca a obtinut o donatie din partea Directiei Silvice constand
puieti de arbusti forestieri si ornamentali pentru plantarea lor in interiorul parcurilor amenajate in satele comunei.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiec{ii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supug aplobdrii, cu unanirnitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel
Hotdrdrea nr. 3412020.

> -pentru punctuf 4 al ordinii de zi : - proiect de hotdr1re privind:
- aprobarea procesului verbal al gedinlei de consiliu local din data de 27.03.2020.
- nu sunt formulate obieclii asupra continutului gi redactdrii procesului verbal;
- supus aprobarii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdr6re insugirea procesului verbal
preTentat, adoptdndu-se astfel Hotirdrea nr. 3512020.
F
-

-pentru punctuf 5 al ordinii de zi : - preiBckle hotdrAre privind:,
al gedinlei de consiliu local din data de 31.03,2020.

aprobarea procesuluiverbal

- nu sunt formulate obiec[ii asupra con(inutului gi redactdrii procesului verbal;
- supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi 1'PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre ?nsugirea procesului verbal
prezentat, adoptdndu-se astfel Hotir6rea nr. 3612020.
Domnul presedinte intreaba consilierii daca mai este cineva care are vreo oroblema de adus la cunostinta
consiliului sau eventual a primarului.
Nemaifiind alte luari de cuvant in cadrul sedintei, d-nul presedinte multumeste de participare tuturor qi declard
inchise lucrarile acesteia. Sedin[a extraordinard s-a incheiat la ora 08.32.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. in conformitate cu dispozi{iile art. 10 din Legea nr. 521?-0Q3,
privind transparenta decizionalS in administratia publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primariei Sinesti gi
se va publica pe site-ul propriu.

PRESBDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,
Jur. Nancy Loghin
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