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PROCES. VERBAL
Tncheiat astazi25 septembrie 20',20in cadrul sedin{ei publice extraordinare a

Consiliului local al comunel Sinesti iudetul lasi,
Consiliul Local al comunei Sinegti afostconvocat inconformitatecuart. 134alin.(1), lit.a) coroboratcuad.l33
alin.(2)lit.a)din O.U G. nr,5712019 privind Coduladministrativ pentru qedinta extraordinari din data de 16.03.2020

prin Dispozitia primarului comunei Sinegti nr.181122.09.2020
Notificarea convocdrii consil ierilor s-a fdcut prin nvita(ia
.

nr.49941 22.09.2020 "
Publicitatea ordinei de zi a gedintei s-a realizat prin Publicatia nr.14 din data de 22.09.2020 prin afigare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internei a primdriei locale.
Lucrdrile sedintei au inceput la ora 08.00, la gedintd participd potrivit listei de prezen(d sub semnaturd proprie,
8 consilieri din totalul ceor 13 convocati care compun consiliul local comunal.
La lucrtirile sedinlei mai participd d-nul Petru holicov, primarul comunei, secretarul UAT d-nul Loghin N si
delegatul sdtesc pentru satul Osoi, d-nul Ciornei N.
Se constatd prezenla consilierilor, sedinta indeplineste cerintele prevazute de lege referitoare la cvorum.
Presedintele de sedinta
a declara deschise lucrarile sedintei si da citire ordinii de
use oe
I

Initiator
Demunirea proiect de hotirAre, a raportului
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de hotdrAle nrivind
" aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare
Consiliului local din data de 21.09.2020.

a

- proiect de hotf,rAle plivind:
- aprobarea modificarii Hotararii Consiliului local al
comunei Sinesti nr.43 din 15 mai 2020 privind aprobarea
studiului de fezabilitate, a indicatorilor economici precum si
a cofinantarii pentru Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apI qi apI uzat[ in jude(ul lasi, in
perioada 2014-2020.
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comisiei/lor de
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-secretar

-pnmar

- Iacob Gheorghita
Bebi
- Paftala Adrian

Qanror:rrrrl
^oneral aminteste obligatia consilierilor de a face cunoscute eventualele situatii de incompatibilitate sau
de conflict de interese fata de proiectele de hotarare supuse dezbaterii.
Nemaifiind alte propuneri de completare a ordinji de zi, consilierii aprobd Tn unanimitate cu 11 voturi "PENTRU"
ordinea de zi propusa de primar,
ln continuare se intrd in discutarea ordinii de zi aorobatS. Astfel:
> -pentru primul punct al ordinei de zi : - proiegit de hotdrdre privind;
- aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Gonsiliului local din data de 21.09.2020.

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta procesul verbal al sedintei de consiliu local din data de 21 sep,2020
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiec(ii fata de continutul procesului verbal.
Dezbateri; nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimilate 8 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd, adopt6ndu-se astfel

HotdrArea nr.7012020.

>

-pentru punctul 2 al ordinei de zi : - proiect dt?._b9!iIp_re-p!lyq4
- aprobarea modificarii Hotararii Consiliului local al comunei Sinesti nr,43 din 15mai2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate,
indicatorilor economici precum si a cofinantarii pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apn qi apI uzati in judelul
lasi, in perioad a 201 4 - 2020.
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Prezentiare:

- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare si argumentele urgentarii aprobarii acestuia,
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 8 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfe

Hotirirea nr.7112020.
Domnul presedinte intreaba consilierii daca doreste cineva sa aduca la cunostinta consiliului sau a primarului vreo
problema,Nemaifiind alte luari de cuvant in cadrul sedinteri, d-nul presedinte multumeste de pafticipare iuturor gi declard
inchise lucrarile acesteia. Sedinta ex
iat la ora 08.45.
Drept oentru care s-a incheial
verbal. ln conformitate cu dispozitiile art. 10 din Legea nr.5212003,
privind transparenta decizionald in ad
ntul Proces verbal se va afisa la sediul Primdriei Sinesti si
se va publica pe site-ul propriu.
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