CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SINESTI, JUDETUL IASI
Tel/fax ; 0232-325100 cod postal 707450
e-mail: sinestiprimaria@vahoo.com

Nr.2405/30.0 4.2020

PROCES. VERBAL

incheiat astazi 30 aprilie 2020 in cadrul sedintei publice ordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,
Consiliul Locial al comunei Sinegti a fost convocat Tn conformitate cu art. 134 alin.(1), lit' a) din O U G nr.57l2O19
privind Codul adminisrtrativ pentru gedin(a ordinari din data de 30 04.2020 prin Dispozilia primarului comunei Sineqti
nr.114123.04.2020
Notificarea c;rrnvocdrii consilierilor s-a fdcut prin llnvitatia nr.2236123.04.2020. Publicitatea ordinei de zi a gedin{ei
s-a realizat prin Publir:af ia nr.7 din data de 23.04.2020 prin afigare la avizierul primariei locale 9i pagina de internet a
primdriei locale. Lucriirile sedin{ei au inceput la ora 08.00, la gedinld parlicipS potrivit listei de prezentd sub semnaturd
proprie, 13 consilieri ,Cin totalul celor'1 3 convocali care compun consiliul local comunal.
La lucrdrile s;edinlei mai participd secretarul UAT d-nul Loghin N., d-nul Tomusescu O.contabil si d-na Pricop V
operator de roil fiscal, din aparatul de specialitate al primarului precum si delegatul sdtesc pentru satul Osoi, d-nul Ciornei N
Se constatd ttrezenta consilierilor, sedinta indeplineste cerintele prevazute de lege referitoare la cvorum
Presedinteler de sedinta declara deschise lucrarilt.'sedintei si da citire ordinii de zi propuse de primar.
Prezentatorul
Initiator
avizului din partea
/responsabil de
Nr.
Demunirea proiect de hotlrAre, a raportului sau
Prezentator
comisiei/lor de
intocm irea
inform Irii care face obiectu I dezbaterii/analizei
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1
-pnmar
- aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a
,

Secrefar

Consiliului local {i|NESTl, judetul lASl din data de
10.04.2020

2

3

4

5

- proiect de hoti4'dre plivind:
- aprobare indicallori economici actualizati la proiectul
"Reabilitare si exltindere Scoala Gimnaziala Veniamin
Costachi In sat {iinesti, comuna Sinesti, judetul lasi".
- proiect de hotEg'0re privind:
- stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume cane
se fac venit al burgetului local pentru anul2021.
- proiect de hotig'dre privind;
- acordarea mandlatului special reprezentantului comunei
Sinesti in AGA lrDlS laqi in vederea aprobdrii modificlrii
tarifului de colet;tare gi transport a deqeurilor menajere gi
similare, altele dercAt reciclabile, in cadrul Proiectului
,,Sistem de Manragement Integrat al Des,eurilor din judeful
laqi" qi imputernicirea Pregedintelui ADIS laqi s[ semneze
Actul Adifional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de co,lectare qi transport a degeurilor municipale
in Judetul laqi nr 357/30,10.2018.
- proiect de hoti!1dre privind:
. aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti,
iudetul lasi, pentru trimestrul ll anul 2020.

-pnmar

-pnmar

Primar

Operator rol

liscal

-pnmar

Secretar

-pnmar

Contabil

- Iacob Cheorghita
Bebi
- Paftala Adrian
- Iacob Glieorghita
Bebi
- Paftala Adrian

Margineanu Rozica
Paftala Adrian

- Iacob Gheorghita
Bebi
- Paftala Adlian

Nemaifiind ialte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprobd in unanimitate cu 13 voturi "PENTRU"
ordinea de zi propus,a de primar.
ln continuarre se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatd. Astfel:
> -pentru primul punct al ordinei de zi . - proiet?t de hotdrdre privind:
- aprobarea Procesului v,erbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESIf lu detul IASI din data de 10,0:4'2020"'
Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare.
Consilierii sunt de acdrd, nu sunt formulate obiec[ii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: rtu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adopt6ndu-se astfel

Hotdrdrea nr.

>

37 120'20.

: - proiect de hotdrdre.privind;
-aprobare indicatori ecttnomici actualizati !a proiectul "Reabititare si extindere Scoala Gimnaziala Veniamin Costachi ln sat Stnesfl', comuna
Sinesti, judetul lasi".

-pentru punctul 2 af ordinei de zi

Prezentare:
- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare si reitereaza iargumentele de oportunitate expuse si in referalul de aprobare al
proiectului de hotarare.
Consilierii sunt de ac;ord, 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

HotdrArea nr. 38120.20.

>

-pentru punctuf 3 al ordinei de zi . - proiect de hotdr6rc plVingL

-stabilirea impozitelor s;i taxdlsr locale si a altor sume care

se

fac venit al bugetului local pentru anul 2021.

Prezentare:
- d-na pricop V, prezirrta proiectul de hotarare si expune modificarile propLrese fata de anul trecut mentionand ca singurele
modificari sunt doar nnajorarea impozitelor cu procentul de inflatie de 3,8% si se propune o majorare fata de taxa stabilita
anul trecut oentru eliberarea de documente existente in arhiva.
Consilierii sunt de acr:rd, nu sunt formulate obieclii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nut sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprob5, adopt6ndu-se astfel

HotdrArea nr, 39/20210.
aprohdrii modificdrii tarifului de colectare Qi
em de Management lntegrat al Deleurilor din
t Adi,tional nr,3 ta Contractul de delegare a gesfiunii sgrviciului de
.10,2018.

Prezentare:

- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare aratand ca potrivit documentatiei comunicate de catre asociatia ADIS se

propune aprooarea cuantumului de 295.14lei/tona fara TVA pentru deseurile altele decat cele reciclabile. Deasemeni,
secretarul mai face pr,ecizarea ca taxa de salubrizare nu se modifica iar noile tarife pentru colectare vor putea fi aplicate
doar dupa incetarea starii de urgenta.
Consilierii sunt de ac,ord, nu sunt formulate obiectii, alte pr,opuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect'
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptOndu-se astfel
HotdrArea N. 40 l20ilt0.
> -pentru punrctul 5 al ordinei de zi '. - proiect de hotdrAre pivind:
-aprobarea reetificarii btugetului local al comunei Stnesfi judetul lasi, pentru trimestrul ll anul 2020.
Prezentare:
- d-nul contabil Tomusescu O. prezinta proiectul de hotarerre si da citire rapodului propriu de specialitate mentionand
cuantumul sumelor repartizate care s-au primit pentru echilibrarea bugetului local si capitolele unde au fost prinse acestea,
Consilierii suntde acc,rd, nu suntformulate obiectii, alte ptopuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobi, adopi6ndu-se astfel
Hotir6rea nr. 41 120"20.
Domnul presedinte intreaba consilierii daca mai erste cineva care are vreo problema de adus la cunostinta
consiliului sau eventuial a primarului.
Nemaifiind alte luari de cuvant in cadrul sedintei, d-nul presedinte multumeste de participare tuturor 9i declard
inchise lucrarile acesteia. Sedinta extraordinard s-a incheiat la ora 09.10.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. in conformitate cu dispozitiile ar1. 10 din Legea nr,5212003,
privind transparen[a rJecizionald in administra{ia publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei Sinesti 9i
se va publica pe site-ul propriu,

SECRBTAR GENERAL,
itruL:Carcea

Jur. Nancy Loghin

