MANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
srNEsTI, JUDETUL IASI
Tel/fax t 0232-325100 cod postal 701450
e-mail: sinestiprimaria@vahoo.co!n

Nr.3241/25 .06.2020

PROCES . VERBAL
incheiat aslazi 25 iunie 2020 in cadrul sedinlei publice ordinare
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,

a

Consiliul Local al comunei Sinegti afostconvocat in conformitate cu art. 134 alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr,5712019
privind Codul administrativ pentru gedinla ordinar6 din data de 25.06.2020 prin Dispozi[ia primarului comunei Sinegti
nr.137l'19.06.2020
Convocarea consilierilor si a celorlalti invitati s-a fdcut telefonic la data de '1 9.06.2020. Publicitatea ordinei de zi a
gedin[ei s-a realizat prin Publicatia nr.9 din data de 19.06"2020 prin afigare la avizierul primdriei locale 9i pagina de
internet a primdriei locale. Lucririle sedin[ei au inceput la ora 08.00, la gedinti participand potrivit listei de prezenfd sub
semnaturi proprie, 13 consilieri din totalul celor 13 convocati care compun consiliul local comunal.
La lucrdrile sedinlei mai participd primarul comunei Sinesti, d-nul Petru Holicov, secretarul general al U.A.T. d-nul
Nancy Loghin si delegatul sdtesc pentru satul Osoi, d-nul Ciornei Neculai.
Se constatd prezen{a consilierilor, sedinta indeplineste cerintele prevazute de lege referitoare la cvorum.
de
Presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedintei si da citire ordinii de zi
.

Denumirea proiect de hotlrire, a rapodului
sau informtrrii care face obiectul
dezbaterii/analizei
1

- project de hotardre privind:
- aprobarea devizului actualizat aferent proiectului de

/respongabil
de intocmirea
documentului
-pnmar

investitii ..lmbracaminte bituminoasa usoara in comuna
Sinegti, judetul lasi".

2

modificlrilor Contractului de delegare

a

-pnmar

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu aph gi de
canalizare nr. 48/2009 orin Actul Aditional nr,37,

- proiect de hotardre privind:
- aprobarea asocierea comunei Sinesti,

Primar

Bebi
- Paftala Adrian
- Iacob Gheorghita
Bebi
- Paftala Adrian

- Iacob Gheorghita

judetul lasi la la

-pnmar
-pnmar

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
BRAESTI .LUNGANI.

5

avizuluidin
paftea
comisiei/lor de
soecialitate
- Iacob Gheorghita

Primar

- proiect de hotardre privind:
- aprobarea aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A.
pentru perioad a 2020-2024 .

4

Prezentator

- proiect de hotardre privind:
- aprobarea

3

Prezerttatorul

Initiator

- proiect de hotardre privind:
- aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare

Primar

Bebi
- Paftala Adrian

- Iacob Cheorghita
Primar

Bebi
- Paftala Adrian

-pnmar
Secrefar

a

Consiliului local Sinesti, iudetul lasi din data de 15.05.2020.

6

- proiect de hqtanlrg_prM!n!l:
. alegerea ,,Presedintelui de sedinfii"

al Consiliului local
SlNEST|judetul lASl, pentru sedintele din perioada
trimestrului lll - 2020,

-pnmar

Secrefar

Nemaifiind alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprobd in unanimitate cu 13
ordinea de zi propusa de primar.
In continuare se intri in discutarea ordinii de zi aprobatd. Astfel:

F

-pentru primul punct af ordinii de zi

:

voturi "PENTRU"

-ptM

aprobarea suplimentarii devizului aferent proiectului de investitii ,,lmbracaminte bituminoasa usoara in comuna Sinegti, judetul lasi"
conform adresei proiectantului SC GEO MYKE SRL,

-

Prezentare:
- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare explicand ca fata de data de 15 mai anul curent, cand a fost aprobat devizul
pentru acest proiect in functie de plafonul pe care il aveau cei de la CNl, acum au fost adaugati inca un numar de kilometri,
dupa cum reiese din documentele suport, si trebuie aprobat devizul in forma actualizata.
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 aprobd, adoptdndu-se astfel

HotirArea nr.4512020.

>

-pentru punctuf 2 af ordinii de zi: - proiect de hotdrdre privind:

-aprobarea modificdtrilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd
Adilional nr.37.

$

de canalizare nr.48/2009 prin Actul

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si documentele suport la proiectul de hotarare comunicate de catre ARSACIS
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obieclii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.

Dezbater:i: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel

Hotirdrea nr.4612020.

)

-pentru punctuf 3 af ordinii de zi: - proiect de hotdrdre privind:
.aprobarea modificirilo;r Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
Adilional nr.38.

apdt

qi de canalizare nr.48/2009 prin Actul

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si documentele suport la proiectul de hotarare comunicate de catre ARSACIS
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

HotirArea nr.4712020.

> -pentru punctuf 4 al ordinii de zi : - proiect de hotdrdre privind:
-aprobareaasociereacomuneisrnesti,judetullasitala ASOCIAIIADEDEZV)LTAREINTERCOMUNITAP.dBRAE$TI-LUNGANI.
Prezentare:
- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare aratand ca pentru a putea avea rnai multe sanse de reusita proiectul cu
alimentarea cu gaze naturale, si nu numai, se impune aderarea comunei noastre la ADI Braesti-Lungani in vederea realizarii
in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, furnizarea in comun a unor servicii publice sau
realizarea unor lucrdri gi servicii publice locale.
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
HotirArea nr.4812020.

>
-

-pentru punctuf 5 af ordinii de zi : - proiect de ho6nLrc ptjvjnll:

aproharea Procesului verhal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti, judetul lasi din data de 15,05.2020,

'
Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare si Procesul verbal al sedintei de consiliu din data de 15 mai anul curent.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneti sau luari de cuvant pentru acest punct.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU r'-consilierii aprobd, adoptAndu-se astfel
HotirArea nr.4912020.

>

-

-pentru punctuf 6 af ordinii de zi : - proiect de hotdrdre privind:
alegerea ,,Presedrnfe/ui de sedinld" al Consiliului local SINESI/judeful lASl, pentru sedinfele

din perioada trimestrului lll - 2020.

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare aratand ca aflandu-ne spre finele lunii iunie trebuie a fi desemnat presedintele
de sedinta pentru lucrarile Consiliului local ce se vor derula pe parcursul trimestrului lll al anului 2020. Conform cutumei
creata, in ordinea alfabetica urmeaza d-na consilier Grigorovici Damiana, drept pentru care se adreseaza presedintelui de
sedinta sa supuna la vot aprobarea proiectului de hotarare de la acest punct.
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.5012020.
Domnul orimar intreaba consilierii daca mai este cineva care doreste sa faca cunoscut Consiliului sau eventual
Primarului, vreo problema sau doreste sa ia cuvantul.
Nemaifiind alte luari de cuvant in cadrul sedintei, d-nul presedinte multumeste de participare tuturor gi decla16
inchise lucrarile acesteia. Sedinta extraordinard s-a incheiat la ora 09.1 '1 .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. ln conformitate cu dispoziliile art. '1 0 din Legea nr. 5212003,
privind transparenta decizionalS in administralia publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei Sinesti gi
se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SBDINTA.
Consilier Dumitru Carcea

$T\

*

SECRETAR GENERAL,
Jur. Nancy Loghin

