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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SINESTI, JUDETUL IASI
Tel/fax : 0232-325100 cod postal 701450
e-mail: sinestiprimaria@vahoo.com

Nr.6038/13.11.2020

PROCES - VERBAL
incheiat astazi 13 noiembrie 2020in cadrul sedintei publice ordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,

Consiliul Local al comunei Sinegti afostconvocat inconformitatecuar1.. l34alin.(1 ), lit.a) dinO.U.G.nr.5712019
privind Codul administrativ pentru gedinta ordinari din data de 13,1 1 ,2020 prin Dispozi[ia primarului comunei Sinegti
nr.209106.11.2020
Convocarea consilierilor s-a ficut prin Invitatia nr.5872/06.11.2020, comunicata telefonic.
Publicitatea ordlnei de zi a gedin[ei s-a realizat prin Publicalia nr. 17 din data de 06.1 1.2020 prin afigare la
avizierul primiriei locale gi pagina de internet a primdriei locale.
Lucr6rile sedin[ei au inceput la ora 08.00, la gedintd participd potrivit listei de prezentd sub semnaturd proprie,
12 consilieri din totalul celor 13 convocati.
La lucrdrile sedinlei mai participd secretarul general al UAT d-nul Loghin N.
Se constatd prezenta consilierilor, sedinta indeplineste cerintele prevazute de lege referitoare la cvorum.
Presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedintei si da citire ordinii de zi propuse de primar.
.

Proiecte de

hot[rari privind:

1.- depunerea juramantului de catre domnul Prisicariu Cristinel, consilier local s0pleant din partea Partidului national Liberal si completarea
componentei Consiliului local al comunei Sinesti, judetul lasi;
2.- desemnarea reprezentantului comunei Sinesti si a inlocuitorilor acestuia in Adunarea Generala a A.R,S.A.C.l.S.;
3.- desemnarea reprezentantului comunei Sinesti si a inlocuitorilor acestuia in Adunarea Generala a A,D.l.S.;
4.- aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum qi a cheltuielilor aferente proiectului ,,Consolidarea capacitilii
din comuna Sineqti in vederea gestiondrii situaliei de pandemie generatl de virusul SARS-COV-2 2020"
5.- aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al comunei Sinesti cu nr.32110.04.2020;
6.- aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al comunei Sinesti cu nr.34/10.04.2020;
7.- aprobarea Procesului Verbal al sedintei Consiliului local Sinesti din data de 25.09.2020;
8,- aprobarea Procesului Verbal al sedintei Consiliului local Sinesti din data de 23.10.2020;
9,- aprobarea Procesului Verbal al sedintei Consiliului local Sinesti din data de 27.10.2020.

unitlfilor

de

invi([ment

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 12 voturi "PENTRU"
ordinea de zi propusa de primar.

ln continuare se intri in discutarea ordinii de zi aprobatd. Astfel;
pentru punctul nr.1 al ordinii de zi : - depunerea juramantului cle catre domnul Prisitcariu Cristinel, consilier locul

>

supleant din parlea Partidului national Liberal si.completarea componenlei Consi.liului locu.l ul comunei Sinesti, judelul lasi,

Prezentare:

-

secretarul general prezinta consiliului sentinta de validare a consilierului supleant Prisacariu Cristinel si Ordinul prefectului
judetului lasi de constatare a constituirii legale a Consiliului local in care se arata si faptul ca ramane a se completa
componenta consiliului cu un mandat de supleant de la P.N.L, Astfel, luand act de cele prezentate, d-nul secretar invita pe
d-nul consilier validat Prisacariu Cristinel sa depuna juramantul prevazut de lege. Dupa depunerea juramantului, d-nul
consilier este felicitat de catre secretarul general si ceilalti consilieri prezenti.
Fata de cele constatate, Consiliul local adopta o hotarare prin care, in urma depunerii juramantului de catre
consilierul supleant, se constata completarea componentei forului legislativ in numarul de consilieri locali prevazut de lege,
Dezbateri: nu sunt. Cu unanimitate de 12 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptAndu-se astfel Hotirdrea nr.
78t2020.

>

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

reprezentantului comunei Sinesti si o inlocuitorilor ocestuia in Adunareo Generalo o A.R.S.A,C,l.S.
Prezentare:
- d-nul secretar general prezinta proiectul de hotarare, aratand ca aflandu-ne in contextul unui nou mandat al Consiliu local,
este firesc sa se adopte o noua hotarare prin care sa fie desemnati reprezentantul comunei in AGA in cadrul ARSACIS si
inlocuitorii acestuia. Astfel, d-nul secretar face cunoscut consilierilor ca in calitatea de reprezentant trebuie sa fie d-nul
primar iar cei care il pot inlocui, in situatiile cand acesta nu este in masura sa reprezinte comuna in AGA a ARSACIS au fost
propusi de catre d-nul primar in persoana d-lui Carcea Constantin - viceprimarul comunei si d-nul Perdeica-Discultu lulian,
functionar in aparatul de specialitate al primarului,
Consilierii sunt de acord cu propunerile facute, nu sunt formulate obiec(ii, ori luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimilate 12 voturi "PENTRU " -consilierii aproba, adoptdndu-se astfel
- desemnoreo

HotirArea nr.7912020.

>

pentru punctul nr.3 al ordinii de zi . - proiect de hotdrlre privind:

- desemnqreq reprezentontului comunei Sinesti si a lnlocuitorilor acestuio in Adunoreo Generolo q A,D,I.S.

Prezentare:

- d-nul secretar general prezinta proiectul de hotarare, aratand ca este acsemanator ca la punctul precedent fiind necesar
sa fie desemnati reprezentantul comunei in AGA in cadrul ADIS si inlocuitorii acestuia. Astfel, d-nul secretar face cunoscut
consilierilor ca ih calitatea de reprezentant trebuie sa fie d-nul primar iar cei care il pot intocui, in situatiile cand acesta nu
este in masura sa reprezinte comuna in AGA a ADIS au fost propusi de catre d-nul primar aceleasi personae, respective dnul Carcea Constantin - viceprimarul comunei si d-nul Perdeica-Discultu lulian, functionar in aparatul de soecialitate al
orimarului.
Consilierii sunt de acord cu propunerile facute, nu sunt formulate obiectii, ori luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 12 voturi "PENTRU " -consilierii aproba, adoptAndu-se astfel
HotdrArea nr. 80/2020.

F

pentru punctuf nr.4 af ordinii de zi

: - proiect de hotdr1re privind:
indicatorilor tehnico-economici precum ,i d cheltuielilor aferente proiectului ,,Consolidorea copacitdlii unitdlilor de
invdtdmdnt din comuno Sinegti in vederea gestiondrii situaliei de pondemie generatd de virusul SARS-COV-2 2020".
Prezentare:
- d-nul secretar general se adreseaza d-nei consilier Margineanu R. Sa prezinta proiectul de hotarare, dat fiind ca este
vorba de un proiect carevizeaza in mod direct desfasurarea activitatii didactice in scolile din comuna noastra. Astfel, d-na
consilier Margineanu R. face cunoscut consilierilorca , la fel ca la proiectul anterior ceviza activitatea didactica, unde au
fost aprobati indicatorii tehnico-economici pentru achizitia de tablete si alte dispositive pentru desfasurarea invatamantului
on-line, de aceasta data este vorba de indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului de achizitie de material constand in
dezinfectanti si masti de protectie. Mai spune, d-na consilier ca dupa ce s-atr analizal necesitatilor fiecarei unitati de
invatamant a fost intocmit un buget si o lista cu necesarul de materiale ce trebuiesc achizitionate in scopul aratat mai sus.
Consilierii sunt de acord cu propunerile facute, nu sunt formulate obiec{ii, ori luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitale 12 voturi "PENTRU " -consilierii aproba, adoptAndu-se astfel
- aprobared

HotdrArea nr.8112020.

aproboreo modificarii Hotorarii Consiliului Locql al comunei Sinesti cu nr.32/10.04.2020,
Prezentare:
- d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare explicand motivele si aratand argumentele care stau in
sustinerea legala a acestuia Astfel , d-nul secretar, spune ca la data de 10.04 2020 a fost aprobat prin HCL Sinesti cu nr.32
introducerea in domeniul public a bunurilor aferente investitiei de alimentare cu aoa si canalizare care tocmai ce fusese
receptionate recent. Insusirea investitiei ca facand parte din domeniul public este una fireasca si legala fiindca vorbim de
bani publici alocati pentru infiintarea unui serviciu public in folosul comunitatii. Insa la momentul redactarii hotararii cu nr.
3212020 a fost mentionat in mod eronat aprobarea introducerii in "inventarul domeniului public", desi titlul dat actului in sine
aprobat, era corect. Astfelca se a se aproba'' introducerea in inventarul domeniului public" in loc de introducerea in domeniul
public nu pot fi inlocuite una cu alta. ehiar daca par a fi asemanatoare cele doua exprimari, ele nu pot fi folosite oricum
intrucat introducerea in inventarul domeniului public presupune in prealabil sa fl avut loc deja procedura prevazuta de lege
pentru aceasta, procedura descrisa de OUG nr.5712019 privind codul administrativ. De aceea, arata d-nul secrertar, va
trebui aprobatamodificareaarL.2 alin.(1)dincuprinsul dispozitivului HCLSinesti nr3212020, insensul celordescrisesi
argumentate mai sus.
Consilierii suntde acord cu propunerilefacute, nu suntformulate obiectii, ori luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 12 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adopt6ndu-se astfel
-

HotirArea nr.8212020.

>

pentru punctul nr.6 al ordinii de zi : - proiect de hotdrAre privind:
- aprobareo modificarii Hotarorii Consiliului Locol ol comunei Sinesti cu nr.34/70,04.2020.
Prezentare:

- d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare spunand ca la data de 10,O4.2020 a fost aprobat prin HC'
Sinesti cu nr 34 acceptarea unei donatii facute din partea Directiei Silvice lasi si constand intr-un numar de puiesi de arbori forestieri care au fost plantati in spatiul verde din fata Primariei comunei Sinesti. Modificarea care se doreste este aceea de
a se elimina art.2 din dispozitivul HCLnr.3212020 care prevede ca se completeaza anexa HCL Sinesti nr68/2018 privind
aprobarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Sinesti, cu includerea respectivilor puieti de arbori.
Este o modificare asemanatoare celei aprobate la punctul anterior si vizeaza asadar eliminarea includerii in inventarul
domeniului public a unor bunuri, fara procedura prealabila prevazuta de lege, cu atat mai mult cat in acest caz este vorba de
bunuri fara importanta economica fata de care nu se impune a fi incluse in domeniul public. De aceea, arata d-nul secrertar,
va trebui aprobata modificarea prin abrogarea arl..2 din cuprinsul dispozitivului HCL Sinesti nr.3412020.
Consilierii sunt de acord cu propunerile facute, nu sunt formulate obiectii, ori luari de cuvant pentru acest proiect,
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimilale 12 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptAndu-se astfel
Hoti16rea nr. 83/2020

>

-pentru punctuf 7 al ordinei de zi : - proiect de hotdrdre privind:

- aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 25.09.2020.

Prezentare:
- d-nul secretar prezinta procesul verbal al sedintei de consiliu local din data de 25 sep.2020.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii fata de continutul procesului verbal.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 12 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel

Hotdr6rea nr.8412020.

>

-pentru punctuf 8 af ordinei de zi : - proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 23.10.2020.
Prezentare:

- d-nul secretar prezinta procesul verbal al sedintei de consiliu local din data de 23 oc|,2020.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiec{ii fata de continutul procesului verbal.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 12 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adopt6ndu-se astfel
HotirArea nr.8512020.

>

-peniril punctul 9 af ordinei de zi : - proiect de hotdrAre privind:
- aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 27,10.2020.
Prezentare:

- d-nul secretar prezinta procesul verbal al sedintei de consiliu local din data de 27 oc|.2020
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiec{ii fata de continutul procesului verbal.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimilale 12 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adopt6ndu-se astfel
Hotirdrea nr. 8612020.
Domnul presedinte intreaba consilierii daca mai este cineva care are vreo problema de adus la cunostinta
consiliului sau eventual a orimarului.
Nemaifiind alte luari de cuvant in cadrul sedintei, d-nul presedinte multumeste de participare tuturor gi declard
inchise lucrarile acesteia. Sedinta ordinard s-a incheiat la ora 09,30.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. in conformitate cu dispoziliile art. 'l 0 din Legea nr. 5212003,
privind transparenta decizionald in administratia publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei Sinesti 9i
se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DB SEDINTA,
Consilier

-

Damiana Grisorovici

SECRETAR GENERAL.
Cons. jur. Nancy Loghin

