ROMANIA

SILIUL LOCAL AL COMUNEI
SINE$TI, JUDETUL IASI
Tel/fax :0232-325100 cod postal 707450
: si n estip rim arja@va hqQ.loltt
site: www.pritnrtriasinesti.ro

e-m a i|

N1,3755/27.05.2021

PROCES - VERBAL

incheiat asIa2i27 mai2O21 in cadrul sedinlei publice ordinare
Corlsiliului local al comunei Sinesti i udetul last,

a

Consiliul Local al comunei Sineqti afostconvocat inconformitatecuart. l34alin.(1), lit.a) dinOUG nr5712019
privind Codul administrativ pentru gedinla brdinard din data de 27.05.2021 prin Dispozilia primarului comtrnei Sineqti
nr.108120.05.2021

.

Invitalia consilierilor s-a fAcut prih Convocarea nr,85/20.05.2021, comunicata telefonic.
publicitatea ordinei de zi a gedin1$i s-a realizat prin Publicalia nr.7 din data de 20.Q5.2021 prin afigare la
articip6 potrivit listei de prezentd sttb semnatturd proprie,
, primarul comunei Sinesti si d-nul Nanc;y Loghin,secretarul
e cerintele prevazute de lege referitoare la cvorum

intei si

Proiecte de hotlrari privind:
t. aprobarea Procesuluiverbal al$edinfeidxtraordinare

da citire ordinii de zi propuse de ptimar

a ConsiliuluilocalslNEST|judetullASl, din data de 11 mai2020.
nunei Sinegti, judelul lagi pentru anul2021 - forma finala.
ublici si personalului contractual din cadrul arparatului de

liilor inregistrate la autoritllile publice locale in perioada anul
anul 2020,

dreptului de acces pe o suprafata de 10 mp aflata in proprietatea publicl a comunei Sinesti, judtttul lasiin vederea
in vederea exploatarii pe o durata de 20 de f ni, pentru operarea, intretinerea si exploatarea, unui punct local rle distributie
pentru sistemul broadband, pentru echipanf ente, respectiv drumul de acces, traseul de fibra optica si alimentarea cu energie
electrica pentru lucrarile aferente proiectulf i ,,Realizarea infrastructurii de broadband in zonele albe nga' si racordarea la
6. acordarea

,Uti.. a. alimentare cu api si de canalizare nr. 48/2009.
atul de specialitate al primarului comunei Sinesti' judetul lasi,
12021.

212021.

ll.aprobarea aprobareatreceriidindomelliulpublicindomeniulprivatalcomuneisinesti,judetullasiacladiriianexaC3'

gru
12,

detul lasi,
ului cu nr. cadastral 60973 inscris in Cartea funciara

nrr.

60973 aflat in

pro

13.

2016.

D-nul secretar general reaminteste obligatia generala a consilierilor de a face inainte cunoscute, erventualele sttuatii
de incompatibilitate pentru conflict de interiese fata de proiectele de hotarare supuse dezbaterii

>

ln continuare se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatd Astfel:

pentru punctul nr.1 al ordinii de zi '. - aprobureu
SINESTI iudetul IASI, din datn de I I nui 2020'

Procesului verbtl al Sedinlei extruordinure a Consilirtlui locnl

Prezentare:
d-nul secretar general prezinta consiliulg|ti proiectul de holarare si procesul verbal al sedintei din data de 25'032021
Dezbateri: nu sunt. Cu unanimitaie de 10 voturi "PENTRU " -consilierii aprob6,adoptdndu-se astlel HotirArea nr'
31t2021.

-

.

>

pentru punctul nr.2 al ordinii de zi

:-

lul

lasi pentru anul

202I - lbrtutu .finaln.

ca sunt aceleasi proceduri prevtzionate ca :;i la forma initiala
Consilierii sunt de acord cu cele prezentale nu sunt

i

ct.

Dezbateri: nu sunt. Supus aP

HotirArea nr. 321202||.

;

Dentru

- analiza starli.ului de itrscriere

Prezentare

a.

dalelor in

rii, cu unanimitate 10 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptAndu-se astfel

zi , - proiect de hotdrdre privind:
istrul rericol in emul 2020,

- d-nul secretar prezinla proiectul de hotarbre mentionand ca obligativitatea extstentei acestui plan de formare si a supunertt
lui spre aprobare in plen exista chiar daca pentru acest an sunt prevazute foarte putine fonduri pentru acest lucru. Acesta a
fost transmis si electronic potrivit solicitarii ANFP.
Consilierii sunt de acord cu cele flropuse, nu sau formulat obiectii, ori luari de cuvant la acest proiect
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 1O voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoprtdndu-se astfel

Hotirdrea

nr.3312Q21

.

>

: - Proiect de hotdrdre Privind:

r inragistrale lo ouloritilile pultlice locnle in periooda unul 2020'
and ca acesta are ca anexa raportul intocmit de catre
astazi in sedinta Dat fiind ca s-a luat cunoslinta de continutul
s, nu sau formulat obieclii ori luari de cuvant la acest proiect
0 voturi PENTRU " -consilierii aproba, adoprtdndu-se astfel

HotirArea nr.3412021

.

. - Proiect de hotdrlre Privind;
,
- antliza. stndiutui de ?nscriere a (htelor in RQgistrul agricol in anul 2020.
Prezentare:
- d-na C lacob prezinta consiliului raportul de activitate al compartimentului de registru agricol pentru 2020, anexa la
proiectul de hotarare. Consilierii sunt de abord cu cele propuse, nu sau formulat obiectii, ori luari de cuvant la acest proiect,
Dezbateri: nu sunt. Supus aprob{rii, cu unanimitate 10 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adopt6ndu-se astfel

Hotdrdrea nr. 3512021

.

- ucorrk ren dreplr.tlui rle acces pe o suprpfila rte I0 mp ufluta in proprielolea publicri a contunei Sinesli, judetul Insi in velerett
verlerea exploatarii pe o duroto rte 20le oni, pentru operoreo, intrcti.nerea si explontu'ea, unui pt'tttcl local de di'slribulie

in

penlrusislemulhrtlorlfnrl,Pent|uechi'i4nxen'te,rcSpcclivdrumuldeac'ces,|roSeulde.fhruopticosinlimen|n,ren
elec|ricapentrulltcrn'rilea/2renleproi'eqtutui,,Rentizureainfraslructuriidebroadbantl'ittz'otrleihengn
relaflua de energie electrici. e-uistente prihtr-un brungumenl nou"
Prezentare:

- d-nul primar prezinta informeaza consiliQrii asupra proiectului de realizare a infrastructurii de retea de interrnet si cablu tv
a carui traseu este si comuna noastra si pbntru aceasta este necesar sa se acorde acces firmei care monteaza aceste
'1
echipamente sa instaleze un punct cu apqratura specifica, fiind vevoie de acordarea unei suprafete de 0 mp de teren
de
cuvant
la acest
ori
luari
propuse,
formulat
obiec{ii,
nu
sau
pentru aceste insialatli. Consilierii sunt de acord cu cele

in

proiect.
Dezbateri: nu sunt, Supus aprob{rii, cu unanimitate'1 0 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adopt6ndu-se astfel

HotirArea nr.3612021

,

>

pentru punctul nr.7 al ordinii de zi : - proiect de hotdrlre privind:
- cotrsolirktreo Contracttrlui cle delegure a gegtiunii s'erviciilor publice de uli.menlare cu apri

li de cnnolizure nr. 48/2009.,
Prezentare:
- d-nul secretar qeneral prezinta consilierilor proiectul de hotarare mentionand ca in considerarea calitatii comunei Sinesti de
membra a asoclatiei si vazand adresa cu Uocumentatia in suporl, este o formalitate aprobarea proiectului de tata Conslllerll
sunt de acord cu cele propuse, nu sau fort'nulat obieclii, ori luari de cuvant la acest proiect.
O voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel

I

le

spacinli.tnte al primuru.ltti contuttei Sittcsli, iudetul

Itsi,

ctt

i examenului de promovare in grad profestonal de catre

noului grad prtn hotararea consiliului local. Consilierii sunt de
acord cu cele propuse, nu sau formulat o$iec{ii, ori luari de cuvant la acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobbrii, cu unanimitate 10 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoctAndu-se astfel

HotirArea nr.

3812021

.

.-

-

nprob

rii Consiliulr'tf Local

proiect de hotdrdre privind:
Sincsti nr.26/2021.

ma primirii s$licitarii de clarificari 4 Nr. 1 5778105.05.2021 pentru proiectul corj SMIS 122869 oRT iN LOAALITATEA BOCNTIA, COMUNA S//VESI/, JUDEUL /AS/ si pentru a ne conforma
cerintelor stabilite de flnantatorul ADR Noid Est se impune a se actualiza HCL nr 26 din 23.04 2021 pentru proiectul
cot\/sIRU/R E sAt_A DE spORr iN IOOAUT+TEA BOCNTIA, COMUNA S/NESr/, JUDEUL /AS/, printr-un nou HCL care
ca cuprinda minim informatiile cerute in sdlicitarea de clariflcari. Consilierii sunt de acord cu cele propuse, nu sau formulat
obiectii, ori luari de cuvant la acest proiect
unanimitate 10 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobS, adoptdndu-se astfel
Dezbateri: nu sunt SuPus aP

- d-nu

colvs

HotdrArea nr.

391202'1

.

- proiecf de hotar1re privind:
- nprohuren motlilicnrii Holurnrii Crtn

Loc'al Sinesli nr,62/202

1.

Prezentare
- d-nul primar spune ca pentru a ne confdrma in concordanta cu ftnantatorul ADR Nord Est se va actualiza HCL 62 din
22 08.2O2O pentru proieclul Reabilitare si modernizare scoala in localitatea Slornesfi comuna Slnesfi, judetul /asi, printr-un
nou HCL care ca cuprinda minim informatiile cerute in soli<;itarea de clarificari clarificari 4 Nr 15793/0l/05 05.2021 pentru

proiectul cod SMIS 122869 COMUNA S/NESTI, JUDEUL /AS/. Consilierii sunt de acord cu cele propuse, nu sau formula!
obiectii, ori luari de cuvant la acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobarii, cu unanimitate 10 voturi "PENTRU "-consilierii aproba, adoptandu-se astfel
Hotararea nr. 4012021.
► pentru punctul nr.11 al ordinii de zi : - proiect de hotarare privind:
- aprobarea aproharea trecerii din domeniul public 111 rlomeniul privat al comunei Sinesti,judetul Jasi a cladirii anexa C3-grup
sanitar exterior Scola Bocnita, comuna Sinesti,judetul lasi.
Prezentare:
- d-nul primar spune ca este o prioritate aprobarea trecerii din domeniul public Tn domeniul privat al comunei Sinesti, judetul
lasi a cladirii anexa C3-grup sanitar exterior Scola Bocnita, din comuna Sinesti, judetul lasi in vederea scoaterii din
func\iune l?i a demolarii totale din cauza uzura fizica avansate si punerea in pericol a vietii sau sanatatii elevilor prin starea
in care acesta se gaseste. Consilierii sunt de acord cu cele propuse, nu sau formulat obiectii, ori luari de cuvant la acest
proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobarii, cu unanimitate 10 voturi "PENTRU " -consilierii aproba, adoptandu-se astfel
Hotararea nr. 41/2021.
► pentru punctul nr.12 al ordinii de zi : - proiect de hotarare privind:
- aprobarea documentatiei de dezmembrare a imohilttlui cu nr. cadastral 60973 inscris in Carteafunciara nr. 60973 aflat in
proprietatea publica comunei Sinesti,judetul lasi.
Prezentare:
- d-nul primar prezinta proiectul de hotarare si informeaza ca se doreste construirea unui dispensar in centrul satului unde
functioneaza in prezent vechiul dispensar si trebuie defalcata o portiune de teren peritru a se putea intabula pentru viitoarea
investitie. Mai spune ca actuala cladire a dispensarului desi este demult depasita si improprie ca spatiu pentru aces! scop,
fiind inca destul de solida nu doreste sa o desfiinteze urmand a fi folosita pentru necesitatile primariei. Consilierii sunt de
acord cu cele propuse, nu sau formula! obiectii, ori luari de cuvant la acest proiect.
'
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobarii, cu unanimitate 10 voturi "PENTRU "-consilierii aproba, adoptandu-se astfel
Hotararea nr. 42/2021.
► pentru punctul nr.13 al ordinii de zi : - proiect de hotarare privind:
- modificarea contractului de inchiriere pa;i.1·ti nr.32/20/6.
Prezentare:
- d-nul secretar general arata ca titularul unui contract de inchiriere de pajisti dindomeniul privat al comunei doreste sa fie
trecut in contract ca persoana juridica, respectiv PFA in loc de persoana fizica orice alte clauze si prevederi contractuale
ramanand neschimbate. Consilierii sunt de acord cu cele propuse, nu sau formula! obiectii, ori luari de cuvant la acest
proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobarii, cu 9 voturi "PENTRU " si 1 vot abtinere, consilierii aproba, adoptandu-se
astfel Hotararea nr. 43/2021.
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 �i declara
Inchise lucrarile acesteia. Sedinta ordinara s-a Tncheiat la ora 10.05.
Drept pentru care s-a Tncheiat prezentul proces- verbal. In conformitate cu dispozitiile art. 10 din Legea nr. 52/2003,
privind transparenta decizionala Tn administratia publica, prezentul Proces verbal se va afi�a la sediul Primariei Sinesti �i
se va publica pe site-ul propriu.

SECRETAR GENERAL,
Nancy Loghin

f-

