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ROCES. VERBAL
28 iunie 2021 in cadrul sedintei publice ordinare a
etul lasi,

siliului local al comunei Sinesti

Consiliul Local al comunei Si
iafostconvocirt inconformitatecuart. l34alin.(1), lit.a) dinoUG nr57l2o19
privind Codul adrninistratjv pentru gedin ordinard din data de 28.06.2021 prin
Dispozilia primarului comunei srnesu
nr.'129118.06.2021
Invitatia consilierilor s-a fdcut
Convoca rea nr.41 1 0 I 1 8.06.2021, comunicata telefon ic.
Publicitatea ordinei de zi a
s-a
realizat prin Publicatia nr.8 din data de 1g.06.2021 prln afi$are ra
ter
avizierul primariei locale gi pagina de in rnet a primdrier locale
Lucrdrile sedintei au inceput la a 08 00, la gedin[i participE potrivit listei de prezenld
sub senrnaturd proprre,
9 consilieri din totalul celor 13 convocati
La lucrarile sedintei mai
d-nul Petru Holicov, primarul comunei sinesti, d-nul Nancy Loghin, secretarul
general al U,A.T
Se constatd prezen{a
, sedrnta indeplineste cerintele prevazute de lege referitoare la cvorum
D-nul secretar constatand ca
-'d-nul consilier Litri loan, presedintele ales pentru sedintele trim lll al anurur
curent se adreseaza consiiierilor sa
si sa desemneze prin hotarare un presedinte de sedinta pentru lucrarrle de
fata, in conditiile aft 123 alin.(3) din
admtnistrativ
Se propune d-nul consilier T
sescu Lucian pentru a indeplini functia de presedinte pentru de;zbaterile de azi
propunerea este aprobata rn unanimrtal
Presedintele de sedinta
declara deschise lucrarile sedintei si da citire ordinii de zi aprobate de
consilieri incluzand, pe langa ordinea pr
sa de primar si punctul cu aprobarea presedintelui de sedinta. Astfel:
.

l. alegerea in condifiile art.l23 alin.3 in o.U.G. nr.57 12019 a Pregedintelui pentru gedin{a ordinar.a
a consiliului
local SINESTI judeful IAgl, din data e 28 iunie 2021.
2. aprobarea Procesului verbal al sedi {ei ordinare a consiliului local SINESTI judetul
tASl, din data de 27 ntai
2020.
3. neasumarea de cdtre Consiliul local al comunei Sinegti, judeful lagi a responsabilitdfii
organizdriigi clerullrii
procedurilor de atribuire a contractel r/acordurilor - cadru pentru achizifia produselor gi
a
contractelor/acordurilor - cadru de pr tare a serviciilor pentru derularea mrsurilor educativeo
aferente
Programului pelttru gcoli pentru anu scolar 2021 -2022.
4. alegerea,,Presedintelu i de sedinti"
Consiliului locat SINESTI judetul lASl, pentru sedintele consiliului Local
Sinesti ce vor avea loc in trim.lll al an lui 2021.
5, aprobarea indlicatorilor economici
ctualizati pentru proiectul ,,construire teren de sport in localitatea Sinesti,
comuna Sinegti, judetul lasi".
D-nul secretar general reami
obligatia generala a consilierilor de a face inainte cunoscute,

de incompatibilitate pentru conflict de in
In continuare se intra in d
pentru $edinla orclinart a Consilitrlui
Prezentare:
- d-nul secretar general se adreseaza
Dezbateri: nu sunt. Cu unanimi
44t2021

fata de proiectele de hotarare supuse dezbaterii

eventualele situatii

a ordinii de zi aprobata. Astfel
zi: - alegereain condiliile arr. 123 ulin.3 din o.u,G. nr.57/2019 r, presedinrelui
SINESTI juilelul IAgl, din lntu rte 23 iunit 202t.
silierilor cu rugamintea sa voteze pentru propunerea de presedinte de sedinta.
e de 9 voturi 'PENTRU '' -consilierii aprobd, adopt6ndu-se astfr:l Hotirarea nr.

proiect dt> hotdr1re privind:
Cottsiliului locnl SINESTI judetul IASI, di.n data de 27 mri ,2020.
Prezentare: d-nul secretar gener prezinta consiliului proiectul de hotarare si procesul
verbal al sedintei din oara
de 27 05.2021 . Consilierii sunt de acord c cele prezentate, nu sunt formulate obiec{ii,
si nu sunt luari de c:uvant oentru
acest proiect.
Dezbateri: nu sunt Supus ap
r, cu unanimitate 9 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd, adopt6ndu-se astfel
:_

- aprobarea Procesultti verba.l nl sedin1ei

-

ct

Hoti16rea nr.4512021

rdinii
- neosunloreo rle crilre Consiliul locol ul
atri huire a conlra.clelolotordurilor - cndru
pentru derulareo mdsurilor educative,

Prezentare: d-nul secretar qene
care anual consiliul trebuie sa o adopte in
programutut pentru scoli. Consilieril sunt d
pentru acest proiect,
Dezbateri: nu sunt, Supus

HotdrArea

n.

461202'l

.

-

proiect de hotdrAre privind;

sinesti, judelul Insi a responsahilit(ilii organiyirii si derulririi
1:rocelurilor de
't trchizilia produselor Si o cotxtroclelolocorrlurilor - colru rle'prestare n ,serviciilor
e Progromului pentru Scoli pentru anul scolar 202t_2022.
prezinta consiliului proiectul de hotarare aratand ca este vorba de hotararea pe

)ea ce priveste dorinta de a se asuma sau nu pe plan local a derularii
acoro cu cete prezentate, nu suntformulate obiec[ii, si nu sunt luari de cuvanr

' cu unanimitate 9 voturi "PENTRU

"

-consilierii aprobd, adoptandu-se astfel

- o.legereo ,,Presedintelui. de setl.inlii" a.l
oveo loc in trimlll al anului 2021.
Prezentare: d-nul secretar
trimestrului al doilea este necesar a se
anului. Consilierii sunt de acord cu cel
Dezbateri; nu sunt. Supus

HotdrArea nr. 4712021.

>

pentru punctul nr.S al ordi

- aprobnreo i ndicatorilor econonti.ci

judelul Iasi",

- proiect de hotdr1re privind:
local SINESTI judetul IASI, pentru sedintele Consiliului r.ocnl sinesti ce vor
reral prezinta consiliului proiectul de hotarare aratand ca aflandu_ne
la finarur

desemna presedintele de sedinta pentru lucrarile consiliului locerl din trimestrul
lll al
prezentate, nu sunt formulate obiectii, si nu sunt luari de cuvanl, pentru
acest proiect,
barii, cu unanimitate 9 voturi 'pENTRU " -consilierii aprobd, adoptandu-se
astfel
de zi : - proiect de hotdrare privind:
penlru proiectul ,,Cottslruire teren de sport in localitatea si.ne,sti, comuno sinesri.

Prezentare
- d-nul primar prezinta

consiliului proi

de consultanta care in urma primirii
general al acestuia conform docume
Consilierii sunt de acord cu
Dezbateri: nu sunt, Supus

Hotd16rea nr.

481202'1

.

Presedintele de sedinta int
consiliului sau eventual a primarului.
NemailLind alte luari de cuvant
inchise Iucrarile acesteia. Sedinla ordi
Drept pentru care s-a incheiat
privind transparenta decizionald in
se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier - Top
Lucian

tl de hotarare spunand ca acest proiect este solicitat de catre rr;prezentantii
firmei

solicitari de clarificari la proiect a fost necesara sa se faca o aiustare la devizul
anexate in supoftul prorectului de hotarare
propuse, nu sau formulat obiectii, ori luari de cuvant la acest proiect
drii, cu unanimitate 13 voturi "pENTRU " -consilierii aproba, adoptdndu-se
astfel
consilierii daca mai este cineva care are vreo problema de adus la cunostrnta

cadrul sedintei, d-nul presedinte multumeste de padiclpare tui.uror gi declara
d s-a ?ncheiat la ora 08.45
:zentul proces- verbal in conformitate cu dispoziliile art.'l 0 din Legea nr.
s2l2oo3,
istralia publicd, prezentul proces verbal se va afiga la sediul primaiiel
sinesti gi

SECRETAR GENERAL,
Nancy Logl;rin

