CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SINESTI, JUDETUL IASI
Tef/fax :0232-.\25100 cod postal 707450
e-m a i | : Stn eqtjpr-i4-ad4@EI-A9.gpE

Nr.4306/28.08.2020

PROCES . VERBAL

incheiat asIazi2S august 2020in cadrul sedinlei publice ordinare
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,

a

Consiliul Local al comunei Sineqti afostconvocat inconformitatecuart. l34alin.(1), lit.a) dinOUG.nr.57l2O19
privind Codul administrativ pentru gedinler ordinard din data de 2807.2020 prin Dispozi[ia primaruluj comunei Sinegti
nr.17112'1.08.2020
Convocarea consilierilorsi acelorlalti invitati s-afdcuttelefonicladatade2l .08.2020.Publicitateaordinei dezia
gedinlei s-a realizat prin Publicalia nr. '12 din data de 21.08.2020 prin afigare la avizierul primiriei locale 9i pagina de
internet a primdriei locale. Lucrdrile sedin(ei au inceput la ora 08.00, la qedintd participand potrivit listei de prezentd sub
semnaturd proprie, 7 consilieri din totalul celor 13 convocati care compun consiliul local comuna
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 prezenla consilierilor, si indeplinirea cerintelor prevazute de lege referitoare la cvorum.
lntrucat lipseste d-na consilier Damiana Grigorovici, desemnata ca presedinte de sedinta prin HCL nr 5012020
pentru sedintele Consiliului local aferente trimestrului lll, d-nul secretar se adreseaza consilierilor prezenti in vederea
desemnarii presedintelui de sedinta pentru lucrarile sedintei de fata. Consilierii sunt de acord si propun pe d-nul consilier
Cristinel Prisacariu, votand in unanimitate pentru respectiva propunere.
Astfel, presedintele de sedinta ales declara descfrise lucrarile sedintei si da citire ordinii de zi propuse de prtmar
.

Initiator

Denumirea proiect de hotirflre, a rapoftului
sau informdrii care face obiectul
dezbaterii/analizei
1

2

3

4

5

nroiect de hotfu'Are olivind:
alegerea in condifiile art.123 alin,3 din O.U.G. nr.57/2019
Pregedintelui pentru gedinla ordinara a Consiliului local
SINESTI iudetul lASl, din data de 28 august 2020,
- proiect de hot[r'Are privind:
- neasumarea de citre Consiliul local al comunei Sinegti,
judeful la$i a responsabiliEfii organizlrii si derulhrii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru
pentru achizilia produselor gi a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mlsurilor
educative, aferente Programului pentru gcoli pentru anul

-

/responsabil

de intocmirea

:

aprobarea indicatorilor tehnico-econrrmici actualizati
pentru proiectul ,,Reabilitare si modernizare scoala in
localitatea Stornesti. comuna Sinesti, iudetul lasi".
- proiect de hotf,rAre privind:
- aprobarea rectificarii bugetului de venituri 9i cheltuieli al
comunei Sinegti judelul laqi pentru trimestrul lll al anului
2020.

6

:

- aprobarea Procesului verbal al

ledinfei ordinare

a

Consiliului local SlNESTljudetul lASl, din data de 28 iulie

comisiei/lor de
soecialitate

documentului
a

scolar 2020-2021,
- proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei
..REABILITARE SI EXTINDERE SCOAL.A GIMNAZIALA
''VENIAMIN COSTACHI" IN SAT SINES]II, COMUNA SINESTI,
JUDETUL IASI''.

-

Prezentator

-secretar

-pnmar

Prezentatorul
avizului din
paftea

Secretar

Primar

- Iacob Gheorghita
Bebi
- Paftala Adlian

- Iacob Gheorghita

-pnmar

Primar

Bebi
- Paftala Adrian

-pnmar

- Iacob Gheorghita

Contabil

Bebi
- Paftala Adrian

- Iacob Gheorghita

-pnmar
contabil

Bebi

- Paftala Adrian

-pnmar
Secretar

2020.

Nemaifiind alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprobd in unanimitate cu 7
ordinea de zi propusa de primar.
ln continuare se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatd. Astfel:

- alegerea in condiliite art.123

alin.3 din O.ll.G. nr.57/2019

voturi "PENTRU"

a Pregedintelui pentru gedinla ordinara a Consiliului local S/NESI/ judelul lA$[ din

data de 28 august 2020,

Prezentare:
- d-nul secretar se adreseaza consilierilor sa se pronunte pentru a se consemna votul pentru adoptarea hotararii prin care se
aprooa oesemnarea ca presedinte de sedinta pentru lucrarile sedintei de fata a domnului Cristinel Prisacariu

Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiec{ii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
astfe
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 7 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se
HotirArea nr. 59/2020.

_neasuma

organizdrii gi deruldrii procedurilor de atribuire a
- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
r
gi
a
contractelor/acordurilor
mdsurilor educative, aferente Programului pentru gcoli pentru anul scolar 2020'2021 '

- cadru pentru achizilia produselor

contrac

Prezentare:
si va trebui sa
erii
- d-nul primar prezinta proiectul de hotaretre
ordurilor
ntru
ne pronuntam alegand cine va efectua proc
anul
scolar
ive'
pentru
derula
cadru de prestare a serviciilor
tor proceduri
2020-2021. d-nul primar spune ca, la fel r:a si anul trecut' si pe ru
doar
judetului
de
furnizare
contract
si
un
precum
la
nivelul
dat fiind faptul ca ia nivel local nu avem aceleasi resurse umane
si
achizitia
eficienta
mai
mult
fiind
economici
operatorii
de
si
derulat
acceptat
de
dificil
pentru comuna noastra este mai
furnizarea pe o zona mai intinsa si pentru o valoare mult mai mare,
Consilierii sunt de acord, nu suntformulate obiec{ii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 7 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel
Hotdrirea nr. 60/2020.

> -pentru Punctul 3 al ordinii dt
.aprobareffiaiinvestitiei,,REABlLlTAEREsc0AtAGlMNAzlALA"vENlAMlNc0sTAcHl''lN
SAI S/NESI/, COMUNA S/NESI', JUDETUL IASI''.
Prezentare:
- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare si documentele suport la proiect aratand ca dupa incheierea contractelor de
pentru capitolul
achizitii a fost necesara actualizarea devizului general intrucat s-a constatat necesitatea corectarii unor erori
la
subcap 5 1 2
de
fara
TVA
49,00
lei
de
suma
la
renuntarii
sensul
in
general
modificari
suferind
Organizare santier, devizul
mentinandu-se valoarea totila oferlata pentru cap.5 orgarizarea de santier, si anume 35.700,00 lei fara TVA
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obieclii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 7 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd, adoptAndu-se astfel

HotdrArea nr.6112020.

-

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru
judetul lasi".

proiectu

si modernizare scoala in localitatea Sfornesfi comuna

Sinesti,

Prezentare:

- d-nul primar prezinta proiectul de hotariare si documentele suporl la proiect este necesara marirea valorii aferenta
investitiei, incluzand astfel cheltuielile neeligibile in categoria de lucrari eligibile respectand prevederile ghidului solicitantului,

astfel valoareadecontatainurmaimplementarii proiectului semarindu-sela3.714.706,63 |ei (inclusivTVA)dincareC+M
3.132.949,46 lei (inclusiv TVA).
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obieclii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprolcdrii, cu unanimitilte 7 voturi "PENTRU " -consilierii aprobS, adopt6ndu-se astfel

HotdrArea nr.6212020.

-

aprobarea rectificarii bugetului de venituri

9i cheltuieli

at comunei Sineg ti

judelul

laEi

pentru trimestrul lll al anului 2020'

Prezentare:
- d-nul primar prezlnta proiectul de hotarare aratand ca prin adresa Directiei de finante publice lasi au fost comunicate
sumele repartizate pentru persoanele cu handicap si drept urmare trebuiesc incluse la capitolele de venituri, respectiv
cheltuieli, cu aceasta destinatie.
Consilierii sunt de acord, nu suntformulate obiec;lii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest punct.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 7 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd, adopt6ndu-se astfel

Hotirirea nr.63/2020.

>

-pentru punctul 6 al ordinii de zi : - proiect de hotdrdre privind:

- aprobaren Procesului verbal al Sedinlei ordinnre a Consiliuhti tocal SINESTI iudetul IASI, din dalu de 28 iulie 2020,

Prezentare:

- d-nul secretar prezinta proiectul de hotarare PV al sedintei Consiliului local Sinesti din data de28iulie2020.
- nu sunt formulate obieclii asupra continutului gi redactdrii procesului verbal;
Dezbateri: nu sunt.
Supus aprobirii, cu unanimitate 7 voturi "PENTRU " -consilierii aprobS, adoptdndu-se astfel HotirArea nr' 6412020
Domnul primar intreaba consilierrii daca doreste cineva sa faca cunoscut Consiliului sau Primarului, vreo problema
ori doreste sa ia cuvantul.
-delegatul satesc N. Ciornei intreaba pe d-nul primar: "Daca si cand se mai poate pune piatra pe unde a mai ramas
nevoie de pus.
-primar: "Asa cum v-am spus si Ia sedinta trecuta, avem in vedere sa punem piatra unde mai este necesar insa
asteptam o noua rectificare dupa ce vom primi bani pentru echilibrarea bugetului local. Nu e vorba de nimic altceva ci strict
de bani pentru ca daca am avea am rezolva imecliat dar nu sunt niciodata destui. Anu acest vom avea foarte multe cheltuieli
si cu sco/i/e si cu toate necesitatile care mai sunt"
- consilier Margineanu R: "Vorfi foafte multe chettuieti cu scoala, Numai pentru masti, pentru toate scolile sunt
necesari 600 de lei pe zi! Cum vom facet? Vom putea sa supoftam de la bugetul primariei toate aceste cheltuieli? Poate ca
daca am putea sa achizitionam niste masti lavabile care sa poata fi spalate de catre painti si sa le dam un numar mai mic
de astfel de masti pentru ca nu vad de unde vom putea plati atatia bani!"

- primar: "O sa vedem daca putem sa aplicam varianta mastilor refoloslblle si sa putem rezolva sl aceasfa problema'
Am vazut ca sunt si oferte cu 50 de bani bucata pentru cele nerefolosible. Sa vedem ce solutie e mai buna."
Nemaifiind alte luari de cuvant in cadrul sedintei, d-nul presedinte multumeste de participare tuturor 9i declarS
inchise lucrarile acesteia. Sedinta ordinard s-a incheiat la ora 09.10.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. in conformitate cu dispoziliile art. 10 din Legea nr. 5212003'
privind transparen{a decizionald in administralia publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Prir:ndriei Sinesti 9i
se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,

