ROMANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SINESTI, JUDETUL IASI
Tef/fax :0232-325100 cod postal 701450
e-mail: sinestiprimaria(dya hoo.com

Nr.4944121 .09.2020

PROCES - VERBAL

incheiat aslazi 21 septembrie 2020in cadrul sedin{ei publice ordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti judetul lasi,
Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat in conformitate cu art. 134 alin.(1), lit. a) din O.U G. nr.5712019
privind Codul administrativ pentru gedinla ordinari din data de 21 .09.2020 prin Dispozi{ia primarului comunei Sineqti
nr.178114.09.2020.
Convocarea consilierilor si a celorlalti invitati s-a fdcut telefonic la data de 21 .08.2020. Publicitatea ordinei de zi a
gedintei s-a realizat prin Publicalia nr. 13 din data de 14.09,2020 prin afigare la avizierul primariei locale gi pagina de
internet a primdriei locale. Lucrdrile sedintei au inceput la ora 08.00, la gedin(d participand potrivit listei de prezentd sub
semnaturd proprie, 10 consilieri din totalul celor 1 3 convocali care compun consiliul local comunal,
La lucrdrile sedin[ei mai parlicipa primarul comunei Sinesti, d-nul Petru Holicov, secretarul general al U.A,T. d-nul
Nancy Loghin, operatorul de rol fiscal D-na Violeta Pricop si delegatul sdtesc pentru satul Osoi, d-nul Ciornei Neculai.
Se constatd prezen[a consilierilor, si indeplinirea cerintelor prevazute de lege referitoare la cvorum.
D-nul secretar se adreseaza consilierilor prezenti facandu-le cunoscut faptul ca pe langa cele 4 puncte ale ordinii
'
de zi stabilite in data de 14.09.2020 a fost adaugat inca un punct in data de 15.09.2020, proiectul de hotarare adaugat fiind
legal si cu toate documentele in suport inclusiv avizele comisiilor de speeialitate.Cu atat mai mult, proiectul suplimentat
priveste o problema care nu poate fi amanata, intrucat tine de realizarea conditiilor necesare de organizare si desfasurare a
activitatii scolare prin aprobarea achizitionarii de echipamente constand in tablete, laptopuri, etc.
Astfel, presedintele de sedinta ales declara deschise lucrarile sedintei si da citire noii ordini de zi propuse de primar

Denumirea proiect de hotlr6re, a rapoltului
sau informirii care face obiectul
dezbaterii/analizei
1

2

3

4

5

- proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea atribuirii pentru folosinta gratuita a unei
suprafete de 400 mp de teren, proprietate publica a
comunei Sinesti, judetul lasi, catre Inspectoratul Teritorial
al Politiei de Frontiera lasi.
roiect de hotdrAre orivind:
" adoptarea unor misuri fiscale conform 0.U.G. nr. 69/2020
pentru modificarea qi completarea Legii nr.22712015 privind
Codul fiscal, precum qi pentru instituirea unor misuri
fiscale.
- proiect de hot[rdre privind:
. aprobarea rectificarii bugetului de venituri 9i cheltuieli al
comunei Sinegti judelul lagi pentru trimestrul lll al anului
2020.
- proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum qi a
cheltuielilor aferente proiectului,,Achizitie de tablete
scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii
didactice on-line in comuna Sinesti, iudetul lasi",
- proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea Procesului verbal al pedinlei ordinare a
Consiliului local SlNEST|judetul lASl, din data de 28
auqust 2020.
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D-nul secretar aminteste obligatia generala a consilierilor de a face dinainte cunoscute eventualele situatii de
incompatibilitate pentru conflict de interese fata de proiectele de hotarare supuse dezbaterii
Nemaifiind alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprobd in unanimitate cu 10 voturi "PENTRU"
ordinea de zi propusa de primar.
In continuare se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatd. Astfel:

-

aprobarea atribuirii pentru folosinta gratuita a unei suprafete de 400 mp de teren, proprietate publica a comunei Sinesti, judetul lasi, catre
Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera lasi.

Prezentare:

- d-nul primar arata ca in urma cu 10 ani, tot prin aprobarea in consiliul local, s-a incheiat un contract de comodat cu
nr.2259101.06.2010 prin care a fost acordata folosinta gratuita pentru o suprafata de 400 mp de teren in vederea realizarii de
catre comodatarul Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera lasi, a unui turn de de radiocomunicatii, Urmare a faptului
ca termenul prevazut in contractul initial de comodat a expirat iar edificiul creat exista si deserveste in continuare

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera lasi potrivit scopului pentru care a fost realizat, motiv pentru care s-a revenit
recent prin adresa nr.157951 1111.09.2020 solicitandu-se reinnoirea contractului de comodat pentru aceeasi suprafata de
400 de mp situata'in aceeasi locatie.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 'l 0 voturi ' PENTRU " -consilierii aprobd, adoptAndu-se astfel
HotirArea nr. 65/2020.

-adoptarea unor mdsuri fiscale conform O.U,G. nr, 69/2020 pentru modificarea gi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum
gi pentru instituirea unor mdsurifiscale.

Prezentare:
- d-na V. Pricop prezinta proiectul de hotarare si da citire argumentelor din raportul propriu de specialitate.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 10 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptAndu-se astfel

HotirArea nr.6612020.
-aprobarea rectificarii bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Slnegfiludeful lagi pentru trimestrul lll al anului 2020,

Prezentare:

- intrucat d-nul contabil O. Tomusescu nu este prezent pentru a sustine si prezenta proiectul de hotarare, d-nul primar
prezinta proiectul de hotarare aratand ca in urma adresei primite de la finante s-au primit 843 de mii lei care ulterior au fost
impartiti si reparlizati conform necesitatilor si solicitarilor, asa cum se arata in anexa la proiect,
- consilier R. Margineanu se adreseaza primarului Avand in vedere si ca prin acel proiect POCU noi nu suntem pregatiti
De la inspectoratul scolar au zis ca au facut o nota catre minister astfel ca sa fie incluse si unitatile care avem fond mysmiss.
Si daca vor fi inscrise acolo puteti beneficia de decontarea facturilor, Dumneavoastra cumparati cu banii primariei si in
monientul in care se aproba, orice cheltuiala facuta dupa 01 august se pot deconta.Pentru ca va dati seama /a Srnesfl si /a
Sfornesfi nu avem grup sanitar interior, nu ne mai jucam in ziua de astazi cu grupul sanitar din cuftea scolii. Fiind frig, copi'
merg prin ptoaie, prin vant prin ninsoare pana la ... Sl o sa ne acuze ca la dumneavoastra s-a imbolnavit, ca. .,. Facem noi olegatura intre scoala si containerul sanitar. A-ti vazut e si 2 mii de euro unul.
- primar: Containerele astea cum functioneaza?
- consilier R. Margineanu: Nu sflu/
- primar: Daca e nevoie de canalizare, de apa...
- d-na consilier R. Margineanu'. Facem o fosa, vidanjam, Atat timp cat sunt recomandate.
- primar: Ca sa nu le luam si sa nu le putem folosi. Ne interesem impreuna, vedem despre ce e vorba si le luam.
Referitor la proiectul supus dezbaterii, consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari
de cuvant oentru acest oroiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobirii, cu unanimitate 10 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel
Hotirdrea nr.6712020.
.

-

aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum gi a cheltuielilor aferente proiectului ,,Achizitie de tablete sco/are si alfe echipamente
necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesf, judeful lasi".

Prezentare;

- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare spunand ca in urma notelor de fundamentare de la scoli a fost redactat proiectul
de hotarare de catre consultant care apoi a comunicat draftul de proiect de hotarare si anexele acestuia pentru a fi supus
dezbaterii in olen.

Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii, alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 10 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adopt6ndu-se astfel
HotdrArea nr. 68/2020.

- aprobarea Procesului verhal al gedinlei ordinare a Consiliului local SlNESIljudetul

lASl, din data

de 28 august

2020.

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta procesul verbal al sedintei anterioare de consiliu local intreband daca sunt obiectii asupra
continutului acestuia.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii la continutul procesului verbal al sedintei din 28.08.2020
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 10 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd, adopt6ndu-se astfel
HotdrArea nr.6912020.
Domnul orimar intreaba consilierii 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 care au fost criteriile si in ce fel s-au acordat mastile de
protectie si celelalte materiale.
-primar: Pentru un raspuns complet o chem acum pe doamna de la asistenta sociala care a primit dosarele si are
listele cu beneficiarii. Dupa venirea asistentului social acesta a raspuns delegatului satesc care a fost procedura si criteriile
mite
avute in vedere oentru distribuirea materialelor
presedinte multumeste de participare tuturor gi declard
Nemaifiind alte luari de cuvant in
28.
inchise lucrarile acesteia. Sedinta ordinar
conformitate cu dispozi{iile ad. 10 din Legea nr, 5212003,
Drept pentru care s-a incheiat
verbal se va afiga la sediul Primdriei Sinesti gi
privind transparenla decizionald in a
se va publlca pe site-ul propriu.
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