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Nr.3312/11.05.2021

PROCES - VERBAL
ȋncheiat astazi 11 mai 2021 în cadrul sedinţei publice extraordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti judetul Iasi,
Consiliul Local al comunei Sineşti a fost convocat ȋn conformitate cu prevederile art. 134 alin.(1), lit. a) coroborate
cu cele ale alin.(4) al aceluiasi articol din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru şedinţa extraordinară din
data de 11.05.2021 prin Dispoziţia primarului comunei Sineşti nr.101/06.05.2021 .
Invitatia la sedinta a consilierilor s-a făcut prin Convocarea nr.3253/07.05.2021, comunicata telefonic.
Publicitatea ordinei de zi a şedinţei s-a realizat prin Publicaţia nr. 6 din data de 07.05.2021 prin afişare la
avizierul primăriei locale şi pagina de internet a primăriei locale.
Lucrãrile sedinţei au început la ora 08.00, la şedinţă participȃnd, potrivit listei de prezenţă sub semnatură proprie,
un numar de 9 consilieri din totalul ceor 13 convocaţi care compun consiliul local comunal.
La lucrările sedinţei mai participă primarul comunei Sinesti, d-nul Petru Holicov si secretarul general al UAT d-nul
Loghin N.
Se verificǎ prezenţa consilierilor si se constata ca sedinta indeplineste cerintele legale referitoare la cvorum.
Presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedintei si da citire ordinii de zi propuse de primar.
Denumirea proiect de hotărâre, a raportului
sau informării care face obiectul
dezbaterii/analizei

Nr.
crt.

1
2

-

- proiect de hotărâre privind:
- aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a
Consiliului local Sinesti din data de 23 aprilie 2021.
- proiect de hotărâre privind:
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati
pentru proiectul “Achizitie de tablete scolare si alte
echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice online, in comuna Sinesti, judetul Iasi”.

-

Initiator/
responsabil
de intocmirea
documentului

Prezentator

Prezentatorul
avizului din
partea
comisiei/lor de
specialitate

-primar

-secretar

-

-primar

-primar

- Rozica Margineanu
- Grigorovici Damiana

-

-

-

Nemaifiind alte propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii aprobã ȋn unanimitate cu 9 voturi “PENTRU”
ordinea de zi propusa de primar.
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
In continuare se intră ȋn discutarea ordinii de zi aprobată. D-nul primar propune consilierilor sa discute mai intai
punctul 2 al ordinii de zi, care e principalul proiect si pentru care a fost convocata sedinta extraordinara. D-nul presedinte de
sedinta intreaba consilierii cu privire la acest lucru si acestia sunt de accord.
Astfel:
 pentru punctul nr.2 al ordinii de zi : - proiect de hotărâre privind:
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati pentru proiectul “Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare
desfasurarii activitatii didactice on-line, in comuna Sinesti, judetul Iasi”.
Prezentare:
- d-nul primar prezinta consilierilor proiectul de hotarare aratand ca este vorba de indicatorii proiectului aprobat initial prin
HCL nr.68/2020 si actualizati prin HCL nr.76/2020. Dat fiind faptul ca s-au primit o notificare si o solicitarea de clarificari din
partea OIPSI, consultantul SC ADEMIS IMPEX SRL a solicitat prin adresa aprobarea proiectului de hotarare conform noilor
devize actualizate.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobării, cu unanimitate 9 voturi “PENTRU ” -consilierii aprobă, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 29/2021.
 pentru punctul nr.1 al ordinii de zi : - proiect de hotărâre privind:
- aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din data de 19 februarie 2021.
Prezentare:
Prezentare:
- d-nul secretar general prezinta Procesul verbal al sedintei ordinare din data de 23.04.2021.
Consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiecţii fata de continutul procesului verbal.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobării, cu unanimitate 9 voturi “PENTRU ” -consilierii aprobă, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 30/2021.

Domnul presedinte 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 şi declarã
închise lucrarile acesteia. Sedinţa extraordinară s-a ȋncheiat la ora 08.35.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces- verbal. În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 52/2003,
privind transparenţa decizională în administraţia publică, prezentul Proces verbal se va afişa la sediul Primăriei Sinesti şi
se va publica pe site-ul propriu.

SECRETAR GENERAL,
Nancy Loghin

