ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
srNEsTI, JUDETUL IASI
Tef/fax :0374 454 542 cod postal 707450
e-mai | : sin estip rim aria@-Yalroo'coln

Nr.1274i 19.02.2021

PROCES. VERBAL

incheiat astazi 19 februarie 2021 in cadrul sedinlei publice ordinare
Consiliului local al comunei Slnesti judetul lasi,

a

Consiliul Local al comunei Sineqti a fost convocat in conformitate cu art. 134 alin.(1), lit. a) din o U G nr'5712019
privind Codul administrativ pentru gedinli ordinard din data de 19.02.2021 prin Dispozilia primarului comunei Sineqti
nr.40110.02.2021
lnvita(ia consilierilor s-a fdcut prin Convocarea nr.1 100102.2021, comunicata telefonic'
publicitatea ordinei de zi a gedinlei s-a realizat prin Publicalia nr.2 din data de 11'02'2021 prin afigare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primdriei locale
proprie,
Lucr6rile sedinlei au inceput la ora 08 00 la gedinld parlicipd potrivit listei de prezentd sub semnaturd
13 consilieri din totalul celor 13 corrvocati.
La lucrdrile sedin(ei mai participi d-nul Petru Holicov, primarul comunei Sinesti, d-nul Nancy Loghin,secretarul
general al U.A,T. si d-nul Octavian Tomusescu, contabil.
Se constatd prezenla consilierilor, sedinta indeplineste cerintele prevazute de lege referitoare la cvorum
presedintele de sed-inta declara deschise lucrarile se jintei si da citire ordinii de zi propuse de primar'

Proiecte de hotflrari privind:
intreiordinareaConsi|iu|ui|oca|S|NEST|judetu||AS|,dindatade29ianuarie2020'

judelul laqi.
2.. actualizarea Comisiei de avizare a ceierilor de organizare a adunirilor publice pe teritoriul UATcomuna Sinesti
Sinesti,
comunei
la
nivelul
de
in
familie
violenta
de
la
cazurile
interventie
3.- actualizarea componentei echipei mobile de
judetul lasi.
de
4.- aprobarea pentru anul 2021 a numirului de asistenJi personali ai persoanelor cu handicap grav incadrafi cu contract
persoanelor
handicap,
cu
ai
legali
reprezentantrilor
cuvenite
lunare
qi
de
indemnizafii
muncl a numdrului
5..aprobarea planuluideacfiuniqilucrdrideintereslocalcesevorrealizadebeneficiariiprevederilorLegii nr'41612001'
persoane apte de muncd, in anul 2021.
staliilor de imbarcare/debarcare a cllltorilor transportati prin curse regulate de transpoft de
persoaneJ pe raza u.A,T. comuna sinegti, judetrul la$i.
potabila si retele exterioare in
?,- aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei "Construire put forat, rezerva apa
Slnesfi iudetul lasi"'
comuna
Bocnita,
pentru
din
satul
cu
4
clase
puhlica
Scoala
vederea obtinerii avizului de sanatate
g.. aprobarea amplasarii de catre S,C. Delgaz Grid S,A a instalatiilor electrice pentru lucrare a ,,Buclare LEA MT derivatie 20 Kv
Osoi-Catargaci (din LEA 20 Kv Tg. Frumos-Madarjesti) cu LEA 20 Kv Tibanesti-Madariac"'
g.- aprobaia metodotogiei de realizare a Strategiei de Dezvaltare Locala Durabila a comuneiSinesfi.
judetul lasi'
10.- revocarea Hotararii nr.72t23.10.2020 a Consiliului Local al comunei Sinesti,

b.- aprobarea amplashrii

D-nul secretar general mentioneaza ca de pe ordinea de zi a fost retras proiectul de la punctul 3 referitor la
echipei mobile de interventie la cazurile de violenta in familie de la nivelul comunei Sinesti,judetul
actualizarea
proiecie
"omponentlui
lasi, acesta urmand a fi rezolvat printr-o dispozitie a primarului. Deasemeni, au fost depuse inca un numarde doua
propuse
de hotarare care contin toate documentele suporl cerute der lege, astfel ca dupa aceste modificari ale ordinii de zi
initial de primar rezulta noua ordine de zi numerotata astfel:

infei ordinare a Gonsiliului local SlNEST|judetul lASl, din data de 29 ianuarie 2020.
de organizare a adunrrilor publice pe teritoriul UATcomuna Sinesti judelul laqi.
cererilor
2.- actualizarea Comisiei de avizare a
de
asistenli personali ai persoanelor cu handicap grav incadra(i cu contract de
pentru
anumdrului
2021
anul
3.- aprobarea
reprezentanfilor legali ai persoanelor cu handicap.
cuvenite
lunare
de
indemnizafii
a
numdrului
muncl 9i
4.- aprobarea planului de actriunigi lucrdride interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr, 41612001'
persoane apte de munc5, in anul 2021 '
de
b.- aprobarea amplaslrii stafiilor de imbarcare/debarcare a cilltorilor transportati prin curse regulate de transport
judelul
laqi.
persoane, pe rcza U.A,T. comuna Sinegti,
in
b,. aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei "Construire put forat, rezerva apa potabila si retele exterioare
lasi"'
Sinesti,
comuna
Bocnita,
satul
pentru
din
publica
cu
4
clase
Scoala
iudetul
vederea obtinerii avizului de sanatate
20 Kv
7,. aprobarea amplasarii de catre S,C, Oelgaz Grid S.A a instalatiilor electrice pentru lucrarea ,,Buclare LEA MT derivatie
20
Kv
Tibanesti-Madariac".
LEA
cu
Frumos-Madariesti)
(din
Kv
Tg.
20
LEA
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B.- aprobarea metodologiei de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locala Durabila a comuneiStnesfi.
g.- revocarea Hotararii nr.72t23.10.2020 a Consiliului Local al comunei Sinesti, judetul lasi.

judetul laqi, pentru trimestrul lV al anului
10.- aprobarea contului de execulie al bugetului de venituri 9i cheltuieli al comunei comunei Sineqti,

2020.
11.- aprobarea, de principiu, a concesionarii unei suprafatre de 10 mp
Gauss S.R.L.

aflatin proprietatea publicl a comunei Sinegti judelul laqi, catre

S.C.

Nemaifiind alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprobS Tn unanimitate cu'12 voturi "PENTRU"
ordinea de zi propusa de Primar.
D-nul secretar general aminteste obligatia generala a consilierilor de a face inainte cunoscute, eventualele situatii
de incompatibilitate peniru conflict de interese fata de proiec;tele de hotarare supuse dezbaterii
ln continuare se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatd. Astfel:

>

pentru punctul nr.1 al ordinii de zi . - nprobarea Procesului

verhal ul qedinlei ordinare a Cortsiliului local SINESTI

judetul IASI,

di.n clata de 29 ianuatie 2020,
Prezentare:
- d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare si procesul verbal al sedintei din data de 29.01 .2021 ' nr.
Dezbateri: nu sunt. Cu unanimitate de 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobS, adoptdndu-se astfel HotirArea
5t2021.

> pentru punctul nr.2 al ordinii de zi " - proiect de hotdrire privind:
la:1i'
- nctuulizares Comisiei de flvizsre n cereri,lor de orgutiznre et uclwncirilor publice pe teriloriul uATcomuna sinesliiude(ul
Prezentare:
- d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare si argumenteaza necesitatea actualizarii componentei
iar
acestei comisii intrucat s-a schimbat persoana care indeplineste functia de sef de post la postul de politie comunala,
post.
sef
de
noul
a
se
include
firesc
comisie
este
pentru ca acesta face pade din respectiva
proiect.
bonsilierii sunt de acoid cu cele prezentate, nu sunt formulate obiectii, si nu sunt luari de cuvant pentru acest
astfel
"
adoptdndu-se
"PENTRU
-consilierii
aprobi,
13
voturi
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate
Hotirirea nr.612021
.

> pentru punctuf nr.3 al ordinii de zi : - proiect de bolEftAIe-plvinS!;
- nprobarea pentru anul 2021 a numdrului cle asistenli personuli. ai persoanelor cu handicap grav incadrali cu conlracl de muncii si
o iumiirului cle inclentnizalii lunore cuvenile reprezenlanlilor legali oi persoanelor cu huntlicap,
Prezentare:
- d-nul secretar general prezinta proiectul de hotarare, aratand ca in fiecare an este necesar a se aproba de catre consiliul
local numarul de asistenti personali ai persoanelor cu handicap precum si a celor ce beneficlaza de indemnizatii.
Consilierii sunt de acord cu cele propuse, nu sau formulat obiectii, ori luari de cuvant la acest proiect.
Dezbateri: nu suni. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aproba, adoptAndu-se astfel
HotirArea nr.712021 .
> pentru punctul nr.4 al ordinii de zi : -p1plect de- hotdrdre privind:
-aprobarea planuluicleucliuttisilucrdrideintereslocolcesevorrealizarlebeneJicinriiprevederilorLegii nr'416/2001'persoane
cryle de muncd, in anul 2021,
Prezentare:

- d-nul Constantin Carcea consilier local si viceprimaral comunei Sinesti, prezinta plenului lista cuprinzand lucrarile avute in
vedere a fi realizate de catre persoanele care beneficiaza de ajutor social.Consilierii nu au obiectii referitoare la cele
prezentate.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobi, adopt6ndu-se astfel

HotdrArea nr.812021.

>

pentru punctuf nr.5 al ordinii de zi : - proiect de ltglinalB-ptivirtgl;
- aprobarea amplasd.rii staliilor cle imburcardtleb(ffcsre fi cdldlorilor transportati prin curse regulute de transport de persoune, pe
raza U.A.T. comilna SineSli' iudelul IaSi.
Prezentare:

- d-nul secretar general prezinta proiectul de hotarare, spunand ca s-a solicitat de catre Consiliul Judetean lasi comunicarea
unei hotarari adoptate in acest sens. Mai spune d-nul secretar general ca din discutia avuta cu reprezentantul operatorului
economic care efectueaza transporlul public de persoane din comuna Sinesti, nu sunt modificari sau propuneri de
modificare referitor la cele existente, motiv pentru care proiectul hotararii de fata va avea continut asemanator in ceea ce
priveste dispozitivul, cu hotararea anterioara prin care a fost reglementata aceeasi problematica.
Consilierii sunt de acord cu cele propuse, nu sau formulat obiec[ii, ori luari de cuvant la acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adopt6ndu-se astfel
HotdrArea nr.912021 .

}

pentru punctul nr.6 af ordinii de zi : - proiect de hotdrdre privind:

- aproborea indicrdorilor economici aclualizati ai inveslitiei "Construire put foral, rezerva apa polubila si retele exlerioare in vederea
obtinerii avizului de saniltate publica pentru Scoala cu 4 cluse din sutul Bocnita, comuna Sinesli, iudetul lttsi"'
Prezentare:
- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare, spunand ca la acest proiect sunt necesari indicatorii economici actualizati care
vor fi comunicati impreuna cu alte documente catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, la solicitarea
reprezentantilor acestui minister.
Consilierii sunt de acord cu cele propuse, nu sau formulat obiectii, ori luari de cuvant la acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobi, adoptdndu-se astfel

HotdrArea nr.1012021

>

- proiect de hotdrdre privind:
- aprobaren amplasarii 4e catre S,C. Delgaz Grict S,A t instalttiilor electrice penlru lucrarea ,,Buclare LEA MT tlerivatie 20 Kv
Oioi-Caturgaci (lin LEA 20 Kv Tg. Frumos-Madarjesti) cu LEA 20 Kv Tibanesti-Madatiac"'

pentru punctuf nr.7 af ordinii de zi

Prezentare:

',

- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare, spunand ca "cei de la Delgaz Grid vor face o imbunatatire a sistemului, retelei
deenergie electrica si vor sa bucleze, sa faca o legatura de la un sistem de inalta tensiune la altul si au nevoie si de
aprobarea consiliului local."

Consilierii sunt de acord cu cele propuse, nu sau formulat obiectii, ori luari de cuvant la acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel

Hotdr6rea nr.

F

1'|,12021

.

- proiect de holErQIB-pLNinSL
- aprobarea metodotogiei de realizare a Strfltegiei de Dezvolture Locala Durabiltt a comunei Sinesti,
Prezentare:
- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare, spunand ca "pentru accesarea fondurilor europene este necesar sa avem sl sa
ucru, primul pas aprobam
fie aprobata in'prealabil aceasta strategie; ca sa aprobam sirategia
egla poate
vi
luna
parcurge
si
ulterior,
puteti
si
o
ea
exista
medodologia,
t la acest proiect.
consilierii sunt de acord cu cele propuse, nu sau formulat
iaprobd, adoptAndu-se astfel
vot
13
unanimitate
cu
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobirii,

pentru punctuf nr.8 af ordinii de zi

Hotdr6rea nr. 1212021

'.

.

F pentru punctul nr'9 al ordinii de zi : - proiect de hotdrire privind:
- revocarea Hotwarii nr, 72/23,10,2020 a Consiliului Local al comunei Sinesti, jadetul Iasi
Prezentare:
- d-nul secretar general prezinta proiectul de hotarare aratand consilierilor ca:
-',este vorba de hotararea adoptata in sedinta de constituire a consiliului local care a avut loc in octombrie anul trecut,
m-a
motivul fiind ca reprezentantul de la controlul legalitatii prefectului judetului lasi, care are arondata comuna oastra,
si nu ar fi
contactat telefonic si mi-a transmis ca este nevoie sa revocam aceasta hotarare din motivul ca nu este necesara
intemeiata intrucat actut administrativ care constata constituirea consiliului local este ordinul de prefect emis ulterior sedintei
de constituire;
- ,,am solicitat punctul de vedere de la asociatia comunelor unde am discutat cu reprezentantul acesteia care are atributii de
audit pentru piimaria locala si acestia au opinat asemanator cu cei de la Institutia Prefectului;
- ,,eu inca nu sunt deloc convins ca argumentele prezentate stau in picioare si ca aceasta este interpretarea corecta a _
prevederilor legale si in sustinerea puictului meu de vedere voi aminti cateva texte de lege din codul administrativ (OUG
'nr.57l2Ol9),
aJtfel: art.art.'1 '16 reglementeaza sedinta de constituire aratand ca aceasta sedinta este convocata de catre
juramantul; in
prefect prin intermediul secretarului general iar in cadrul ei, consilierii validati de catre judecatorie, vor depune
privind
art.11g alin.(2) se arata ca: "Data cohstituirii consiliutui local este considerata data desfasurarii pimei sedinte
ceremonia de constituirea consiliului local, respectiv a celei de a doua, dupd caz'
(3) in termen de 3 zile de la data constituiii consiliului local, in condilrile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea
inideplinirii condiliitortegale de constituire a consiliului local, care se comunicd secretarului general al unitdlii/subdiviziunii
administrativ - teritoriale gl se aduce la cunogtinld publicd.
in condiliite atin. (1), in termen de 3 zile de la implinirea
(4) in situa
ordin privind constatarea neindepliniii conditiilor legale de
termenului
vele neconstituirii acestuia'
constituire
/El
lll , '.

-,,din cuprinsul acestor prevederi observam rreechivoc intentia legiuitorului care spune la alin.(3) ca data constituirii
local,
este data cand se desfasoara piima sedinta de constituire si ulterior cu pana la3zile dupa ce a fost constituit consiliul
privind
constituirea;
legii
cerintele
indeplinite
au
fost
ca
constate
decat
sa
altceva
prefectul emite ordinul prin care nu face
prevederea din
deci nu face decat sa constate ca anterior acest consiliu s-a constituit deja anterior, asa cum o spune clar si
hotarari,
adopta
consiliul
sedintelor
incadrul
alin.(2).,, Deasemeni stim ca forma de lucru a consiliului local este sedinta iar
juramantul
ca
necesar
este
depun
consilierii
unde
constituire
de
ceremonioase
sedintei
de unde si concluzia ca in cadrul
toata aceasta procedura sa fie validata, recunoscuta printr-un act care nu poate fi altceva decat o hotarare"
-,,insa, concluzionez ca dat fiind faptul ca s-a creat deja acesta intepretare acceptata la nivelul Institutiei Prefectului,
personal nu am vreun interes sau orgoliu de a combate aceasta interpretare si a deschide o procedura contradictorie pe
aceasta tema, desi din octombrie si fana acum nu s-a comunicat nicio adresa oficiala in acest sens iar termenul de
contestare in contencios al prefectului este trecut, am decis impreuna cu domnul primar sa punem pe ordinea de zi acest
proiect de hotarare"
Consilierii sunt de acord cu cele propuse, nu sau formulat obiectil, ori luari de cuvant la acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptindu-se astfel

Hotdrdrea nr.1312021.

>

pentru punctul nr.10 al ordinii dezi - proiect de hotdrdre privind:

IV trl
- aprobarea conlului ile execulie al bugetului clevenituri si cheltuieli al comunei comunei Sinesti,iudetul IaEi, pentru trimestrul
anului 2020.
Prezentare:
- d-nul contabil prezinta proiectul de hotarare, si raportul sau de specialitate.
am semnat contractul de lucrari pentru asfaltarea drumurilor din Sinesti si Stornesti pe o
-d-nul primar:,,
.l
este de 12,4 milioane de lei" ne trebuiesc foarte muiti bani pentru cofinantarea
ractului
lungime de 1
m sunt caminul cultural, scolile precum si pentru proiectele care urmeaza, canalzare,
tuturor proiect
drumurile calamitate...daca am avea si 200 de milioane si tot nu ar ajunge"
-d-nul consilier Prisacariu C.:"stornesti Nistrea (nr' drumul) ?
-d-nul primar:" Stornesti Nistrea, cand o sa se poata lucra, zic eu cam prin marlie, o sa se ordinul d incepere pentru un
3
kilomeiru de asfalt si speram ca in prima sedinta de consiliu judetean sa se aprobe finantarea pentru asfaltarea urmatorilor
kilometri, astfel ca legatura cu judetul Neamt vaft realizala, va fi asfalt pana la intrarea in Nistrea."
Consilierii sunt de acord cu cele propuse, nu sau formulat obiectii, ori luari de cuvant la acest proiect
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel

Hotirdrea nr.

1412021

.

- proiect de hotdrdre privind:
"
de 1 0 mp aJlat in proprielatea publicii u comunei Sine;li iudelul Ia$, calra
suprafale
unei
principiu,
a
concesionrti.i
- aprobaren, rle

> pentru punctuf ff.11 al ordinii de zi

S.C. Gazss S.-R.,L

Prezentare:

operato
locu
10mp
ulteri

- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare, spunand ca
internet, pentru a se pune internet in toate parcurile, in toate
cadrul proiectului si cei de la Gauss solicita o suprafata de
acestia de la Telecom si am zis de principiu sa aprobam ca

retelelor de
intrat in
cum au
'
putem sa le

acordam cu titlu gratuit."
-d-nul secretar general mai informeaza consilierii asupra prevederilor legii referitor la cum si in ce conditii se concesioneaza
de la
bunurile apartin-and domeniului public al comunei, sustinand ca in aceasta situatie nu suntem in cazul unei exceptii
o
suprafata
de
vorbim
daca
chiar
Gauss,
gratuit
catre
solicitantul
regula licitatiei, ca sa putem acorda direct sau cu titlu
foade mica de teren.
Consilierii suni de acord cu cele propuse, nu sau formulat obiec{ii, ori luari de cuvant la acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel

Hotdrdrea nr.1512021,
Presedintele de sedinta intreaba consilierii daca mai este cineva care are vreo problema de adus la cunostinta
consiliului sau eventual a primarului.
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 10.10.
Drept pentru care s-a in-cheiat prezentul proces- verbal. in conformitate cu dispozitiile ar1. 10 din Legea nr' 5212003'
privind transparenla decizionald in administralia publicS, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei Sinesti 9i
se va publica pe site-ul propriu.

DE SEDINTA.

PRESE
Consilier

-

Ioan Alexandru

Qux

SECRETAR GENERAL,

