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PROCES . VERBAL
incheiat aslazi2T octombrie 2020in cadrul sedinlei publice extraordinare
Consiliului local al comunei Sinesti judetul lasi,

a

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 gedinta extraordinari din data de 27.10.2020 prin Dispozitia primarului comunei Sinegti
nr.'195123.10.2020
Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut prin Invitalia nr.555/23.10.2020, comunicata telefonic.
Publicitatea ordinei de zi a gedinlei s-a realizat prin Publicalia nr. 16 din data de23.10.2020 prin afiqare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primdriei locale.
Lucrdrile sedinlei au inceput la ora 10.00, la gedin[6 parlicipi potrivit listei de prezentd sub semnaturd proprie,
12 consilieri din totalul ceor 12 convocali care compun consiliul local comunal conform Hotararii de constituire a Consiliului
Local cu nr.72 din 23.10.2020.
La lucrdrile sedintei mai participi secretarul general al UAT d-nul Loghin N.
Se constatd prezenla consilierilor, sedinta indeplineste cerintele prevazute de lege referitoare la cvorum.
ae lucrarile sedintei Js da citire ordinii de z
z propuse de pri ar
sedinta declara deschise
Presedintele de sedinta
.

Demunirea proiect de hothrAre, a raportului sau
inform irii ca re face obiectu I dezbaterii/analizei

Nr.
crt.

Xnitiator
/responsabil de
intocmirea
docu mentulu

1

2

- proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati
precum qi a cheltuielilor aferente proiectului ,,Achizitie de
tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii
activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul lasi".
- proiect de hotdrdre privind:
. desemnarea reprezentantilor Consiliului local Sinesti in
consiliile de administratie si in comisiile pentru evaluarea si
asigurarea calitatii si cea pentru prevenirea si combaterea
violentei in scoliale unitatilor de invatamant de nivel
qimnazial din cadrul comunei Sinesti iudetul lasi,

Prezentatoru

Prezentator

I

avizului din partea
comisiei/lor de
specialitate

i

- Damiana

-pnmar

-primar

Grigorovici
- Paftala Adrian

-pflmar

-secretar

- Rozica Margineanu
- Paftala Adrian

Nemaifiind alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprobd in unanimitate cu 12 voturi "PENTRU"
ordinea de zi propusa de primar.
In continuare se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatd. Astfel:
> pentru punctuf nr.1 af ordinii de zi : - proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea intlicalorilor tehnico-economici actualizati precum qi u cheltuielilor oferente proiectului ,,Achizilie de tublele scolnre si
alte echipamenle necesore desfasurarii flctivitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul lasi",
Prezentare:
- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare, argumenteaza necesitatea si urgenta aprobarii acestuia spunand ca datorita
faotului ca la data de 19 oct. 2020 a fost oublicata varianta finala a Ghidului de finantare care prevede conditiile in care se
pot depune solicitarile de finantare pentru proiectul de achizitie a echipamentelor necesare activitatii didactice on-line, iar
potrivit acestuia s-au prevazut modificari care afecteaza indicatorii tehnico-economici aprobati initial prin HCL Sinesti
nr.6&2020, si ca termenul pana la care se pot depune proiectele este foarte scurt, se impune aprobarea in procedura de
urgenta a proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati.
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 12 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptAndu-se astfel

HotdrArea nr.7612020.

>

pentru punctuf nr.2 al ordinii de zi '. - proiect de hotdrAre privind:

- desemnoreo reprezentqntilor Consiliului locol Sinesti in consiliile de odministrotie si in comisiile pentru evaluareo si asigurarea
calitqtii si ceo pentru prevenirea si comboterea violentei in scoliale unitatilor de invatamant de nivel gimnaziol din cadrul comunei
Sinesti judelul lo1i.,

Prezentare:
- d-nul secretar invita pe d-na consilier Margineanu R. (director la Scoala Gimnaziala Stornesti) sa prezinta necesitatea
proiectului de hotarare, si sa faca propunerile pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului local in consiliile si comisiile
respective.
Consilierii sunt de acord cu propunerile facute, nu sunt formulate obieclii, ori alte propuneri sau luari de cuvant pentru acest
proiect.
Dezbateri: nu sunt" Supus aprobirii, cu unanimitate 12 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel
HotirArea nr" 7712020.

Domnul presedinte intreaba consilierii daca mai este cineva care are vreo problema de adus la cunostinta
consiliului sau eventual a primarului.
NemditiinO alte luari de cuvant in cadrul sedintei, d-nul presedinte multumeste de participare tuturor gi declarE
inchise lucrarile acesteia, Sedin{a extraordinard s-a incheiat la ora 10.42.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. ln conformitate cu dispozi{iile ar1. 10 din Legea nr. 52t2003,
privind transparenla decizionalS in administra{ia publici, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei Sinesti gi
se va publica pe site-ul propriu.

PRESBDINTE DE SEDINTA,
Consilier

-

Damiana Grisorovici

SECRETAR GENERAL,
Cons.
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