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Nr.301 5123.04.2021

PROCES. VERBAL
incheiat aslazi 23 aptilie 2021 in cadrul sedinlei publice ordinare
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul 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 gedin(a ordinard din data de 23.04.2021 prin Dispozilia primarului comunei Sineqti
nr.89116.04.2021 .
lnvitalia consilierilor s-a fdcut prin Convocarea nr.2811116.04,2021, comunicata telefonic.
Publicitatea ordinei de zi a gedinlei s-a realizat prin Publicatia nr. 5 din data de 16.04.2021 prin afigare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primeriei locale.
Lucr6rile sedinlei au inceput la ora 08.00, la gedin[d participi potrivit listei de prezentd sub semnaturd proprie,
13 consilieri din totalul celor 13 convocatl.
La lucrdrile sedinlei mai participd d-nul Petru Holicov, primarul comunei Sinesti, d-nul Nanr:y Loghin,secretarul
general al U.A.T., d-nul Octavian Tomusescu contabil si d-na Violeta Pricop operator de rol fiscal, ambii din aparatul de
specialitate al primarului.
Se constatd prezenta consilierilor, sedinta indeplineste cerintele prevazute de lege referitoetre la cvorum.
Presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedintei si da citire ordinii de zi propuse de primar,

Proiecte de hotflrari privind:

t

aprobarea Procesului verbal al gedinfei extraordinare a Consiliului local SlNEST| judetul lASl, din data de 25 maftie 2020.
post de natura contractuala din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi,
3, stabilirea impozitelor sitaxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul2022.
4. aprobarea bugetu lui initial de venitu ri si cheltuieli al com unei Sinesti, judetu I lasi pentru anul 2021.
5. revizuirea Actului Constitutiv qi Statutului Asocialiei Regionale a Serviciilor de ApI Canal lagi - ARllAClS,
6, aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul ,,Construire sald de spod in localitatea Bocnifa
comuna Sineqti judeful lagi"
7, modificarea HotarariiConsiliuluiLocalnr,66/21,09,2020 privind adoptarea unor mdsurifiscale conform 0,U,G, nr.69/2020
pentru modificarea gicompletarea Legiinr. 22712015 privind Codulfiscal, precum gipentru instituirea unor mdsurifiscale,

2. transformarea unui

D-nul secretar solicita d-lui presedinte de sedinta sa includa pe ordinea dezi a inca unui proiect de hotarare,
propus de primar, care indeplineste cerintele legale referitoare la existenta documentatiei suport, in<;lusiv a avizelor
comisiilor de specialitate. Nemaifiind alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprobd in unanlmitate cu 13
voturi "PENTRU" noua ordinea de zi propusa de primar.Astfel:
1, aprobarea Procesuluiverbal al gedinfei extraordinare a Consiliului local SlNEST|judetul lASl, din data de 25 madie 2020.
2, transformarea unui post de natura contractuala din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
3, stabilirea impozitelor sitaxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul2022.
4, aprobarea bugetu lui initial de venitu ri si cheltuieli al comunei Sinesti, judetu I lasi pentru anul 2021 .
5. revizuirea Actului Constitutiv qi Statutului Asocialiei Regionale a Serviciilor de ApI Canal laqi - ARSACIS.
6. aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul ,,Construire salS de sport in localitatea Bocnifa
comuna Sinegti jude{ul lagi"
7. modificarea HotarariiConsiliului Local nr.66/21,09,2020 privind adoptarea unor mdsurifiscale conform O.U.G. nr.69/2020
pentru modificarea gicompletarea Legii nr. 22712015 privind Godulfiscal, precum gi pentru instituirea unor mdsurifiscale.
f . implementarea proiectului ,,REABILITARE TERMO.ENERGETICA $CoALA GIMNMIALA VENIAMIN COSTACHI
STRUCTURA $CoALA PRTMARA BoCNITA, C0MUNA SINE$Tl, JUDETUL lA$1".
D-nul secretar general reaminteste obligatia generala a consilierilor de a face inainte cunoscute, eventualele situatii
de incompatibilitate pentru conflict de interese fata de proiectele de hotarare supuse dezbaterii.
ln continuare se intrd Tn discutarea ordinii de zi aprobatd. Astfel:
pentru punctul nr.1 al ordinii dezi :-aprobareaProcesuluiverbalulsedinleiextrtorclittoreaConsiliulai locul
SINESTI judetul IASI, din data de 25 manie 2020.
Prezentare:
- d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare si procesul verbal al sedintei din diata de25.03.2021
Dezbateri: nu sunt. Cu unanimitate de 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel Hotd16rea nr.
21t2021.
> pentru punctuf nr.2 al ordinii de zi : - proiect de hotdrdre privind;
- tra.nsformareo unui post de natura contractualo. din aparntul de speciali.late al primarului comunei Sinesli, judelul lasi.
Prezentare:
- d-nul secretar general prezinia consiliului proiectul de hotarare aratand motivatia si argumentele proiectului initiat de catre
d-nul primar si anume ca postul de bibliotecar al comunei nu se justifica mentinut si platit intrucat activitatea specifica
respectivului post este mult diminuata si se poate include cu usurinta in atributiile referentului cultural care va prelua in fisa
postului aceste atributii. Mai mult, este foarte necesar sa avem un asistent medical care sa poata as;igura serviciile medicale
pentru scoli, in prezent neputand asigura aceste servicii, desi ele sunt prevazute ca obligatorii pentru autoritatile locale.
Consilierii sunt de acord cu cele prezentate, nu suntformulate obiectii, si nu sunt luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adopt6ndu-se astfel

>

.

HotdrArea nr. 2212021

.

>

pentru punctuf nr.3 al ordinii de zi

.-

proiect de hotdrAre privirtd.

pentru anul 2022.
Prezentare:
- d-na V Pricop prezinta proiectul de hotarare, si da citire modificarilor propuese fata de anul fiscal trecut, aratand ca se
mentin toate taxele la nivelul anului anterior doar ca acestea se vor majora cu indicele oficial al inflatiei iar singurele majorari
privesc eliberarea de documente din arhiva care creste de la 10lei la 15lei, taxa pentru inchiriere utilaje creste de la 100 de
iei la 110 lei pe ora si taxa de salubritate care pentru persoanele juridice creste de la 398 lei/tona la 408 lei/tona. D-na V.
Pricop mai sustine ca majorarea taxei de salubritate are ca motiv faptul ca agentii economici sunt cei care genereaza cel
mai mult gunoi, conform cantitatilor inregistrate si declarate de catre operatorul care ridica aceste deseuri.
-d-nLrl primar intervine si spune ca pentru plata serviciului de salubrizare, acesta nu se acopera din taxele stabilite, primaria
fiind oricum nevoita sa vlna cu plata diferentei si acest lucru nu este in regula, asa cum au precizat si reprezentantii curtii de
conturi
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, adoptAndu-se astfel

- stobilireu impozitelor si tuxelor locale si a altor sume care se.fac venit al bugelultri local

HotdrArea nr.2312021.

>
-

pentru punctuf nr.4 al ordinii de zi

:-

proiect de hotdr1re privind:

sltbilirea impozilelor si taxelor locale si a allor sume care seftc venit al bugetului locril pentru etnul 2022'

Prezentare:
- d-na V. Pricop prezinta proiectul de hotarare, si da citire modificarilor propuese fata de anul flscal trecut, aratand ca se
mentin toate taxele la nivelul anului anterior doar ca acestea se vor majora cu indicele oficial al inflatiei iar singurele majorari
privesc eliberarea de documente din arhiva care creste de la 10lei la 15lei, taxa pentru inchiriere utilaje creste de la 100 de
lei/tonala408 lei/tona D-naV
lel la11Olei peorasi taxadesalubritatecarepentrupersoanelejuridicecrestedela398
Pricop mai sustine ca majorarea taxei de salubritate are ca motiv faptul ca agentii economici sunt cei care genereaza cel
mai mult gunoi, conform cantitatilor inregistrate si declarate de catre operatorul care ridica aceste deseuri
-d-nul primar intervine si spune ca pentru plata serviciului de salubrizare, acesta nu se acopera din taxele stabilite, primaria
fiind oricum nevoita sa vina cu plata diferentei si acest lucru nu este in regula, asa cum au precizat si reprezentantii curtii de
conturi.
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, adopt6ndu-se astfel
HotirArea nr.2412021 .

> pentru punctuf nr.5 af ordinii de zi : - proiect de hotdrdre privind:
- revi.zuirea Actului Constitutiv $i Statutului Asocialiei Regionale o Semiciilor de Apd Cannl la;i - ARSACIS.
Prezentare:
- d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare spunand ca acest proiect este solicitat de catre
reprezentantii ARSACIS pentru a fi aprobat din motivul aderarii UAT Boghicea, judetul Neamt la asociatie.
Consilierii sunt de acord cu cele propuse, nu sau formulat obiectii, ori luari de cuvant la acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobirii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel
HotdrArea nr. 2512021

.

>

pentru punctuf nr.6 af ordinii de zi : - proiect de hotdrAre privind: aprobareu indicatorilor tehnico-economici
uctualizali penlru proiectul ,,Conslruire sald tle sporl tn loclli.tatea Bocnila comuna Sine;li judelul laqi",
Prezentare:

- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare, si informeaza consilierii ca datorita modiflcarilor aparute conform celor explicate
si argumentate in documentatia tehnica din suportul la proiect, este necesar a fi aprobati indicatorii actualizati pentru
proiectul de investitii de la acest punct.
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
HotirArea nr.2612021.

>

pentru punctul nr.7 af ordinii de zi . - proiect de hotdrAre privind:
- tnodiJicurea Hotararii Consiliului Local nr.66/21.09.2020 privind tdoptarea unor mdsuri Jiscale conform O.U.G, nr. 69/2020'
Prezentare:
- d-na V. Pricop prezinta proiectul de hotarare, si arata ca prin lege a fost modificat termenul limita pentru depunerea cererii
de anulare a accesoriilor, care pana acum a fost pana la 31 martie 2021 iar conform modificarii actuale acesta a devenii 31
ianuarie 2022.
Consilierii sunt de acord cu cele propuse, nu sau formulat obieclii, ori luari de cuvant la acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel
HotirArea nr.2712021 .

>

pentru punctul nr.8 af ordinii de zi . - proiect de hotdrdre privind:
- implementareapioiectului ,,REABILITARE TERMO-ENERGETICA $COALA GIMNAZIADI VENIAMIN COSTACHI
STRUCTURA $COALA PRIMARA BOCNITA, COMUNA SINE$TI, JUDETUL U$1\
Prezentare:
d-nul primar prezinta proiectul de hotarare aratand ca intrucat termenul de depunere pentru solicitarea finantarii incepe cu
data de 03 mai 2021 , data de la care incepe depunerea proiectelor unde are importanta ordinea depunerii pe principiul
primul venit primul servit si pentru ca nu s-a dorit convoacarea unei noi sedinte extraordinare expres pentru acest proiect si
dat fiind ca exista documentatia suport la acesta plus sarbatorile pascale din viitorul apropiat, s-a preferat adaugarea acestui
proiect la ordinea de zi de astazi.
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 '1 3 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel

-

HotirArea nr.2812021.
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 gi decla16
inchise lucrarile acesteia. Sedinta ordinard s-a incheiat la ora 09.45.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. in conformitate cu dispozitiile art, 10 din Legea nr.5212OO3,
privind transparenla decizionald in administra[ia publicS, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primiriei Sinesti qi
se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SED
Consilier - Lild Ioan

SECRETAR GENERAL,

