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PROCES . VERBAL
publice

ordinare
incheiat aslazi 28 iulie 2021 in cadrul sedin{ei
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 gedinla ordinari din data de 28.07.2021 prin Dispozilia primarului comunei Sineqti
nr.'152122.07 .2021
lnvitatia consilierilor s-a fdcut prin Convocarea nr.4641122.07.2021 , comunicata telefonic.
Publicitatea ordinei de zi a gedin{ei s-a realizat prin Publicafia nr. 10 din data de 22.07.2021 prin aflgare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primdriei locale.
Lucr6rile sedinlei au inceput la ora 08.00, la gedintd participS potrivit listei de prezentd sub semnaturd proprie,
10 consilieri din totalul celor 13 convoca(i,
La lucrdrile sedinlei mai participd d-nul Petru Holicov, primarul comunei Sinesti si d-nul Nancy Loghin, secretarul
general al U.A.T.
sc cnnsiari ntezen\a consilierilor, sedinta indeplineste cerintele prevazute de lege referitoare la cvorum
D-nul secretar constatand ca lipseste d-na consilier Mdrgineanu Rozica, presedintele ales pentru sedintele trim lll
al,anului curent se adreseaza consilierilor sa propuna si sa desemneze prin hotarare un presedinte de sedinta pentru
lucrarile de fata, in conditiile art.. 123 alin.(3) din codul administrativ.
Se propune d-nul consilier Carcea Constantin pentru a indeplini.functia de presedinte pentru dezbaterile de azi,
propunerea fiind aprobata in unanimitate.
Presedintele de sedinta desemnat declara deschise lucrarile sedintei si,da citire ordinii de zi aprobate de
consilieri incluzand, pe langa ordinea propusa de primarsi punctul cu aprobarea presedintelui de sedinta.
Astfel:
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Proiecte de hotlrari privind:
l. alegerea in condifiile art.lZ3 alin.3 din O.U.G. nr.5712019 a Pregedintelui pentru qedinfa ordinara a Consiliului
local SINESTI judeful lA$1, din data de 28 iulie 2021.
2. aprobarea Procesului verbal al pedin{ei Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 02 iulie 2020.
3. aprobarea transformarii unui post de functie publica si actualizarea Statului de functii si Organigramei
aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi.
4. aprobarea, in forma actualizatS, a Statutului comunei Sinesti, judetul tasi.
5. insugirea raportului privind starea economicS, sociald 9i de mediu a comunei SINESTI judeful IASI pe anul 2020.
D-nul secretar general reamlnteste obligatia generala a consilierilor de a face inainte cunoscute, eventualele situatii
de lncompatibilitate pentru conflict de interese fata de proiectele de hotarare supuse dezbaterii.

>

In continuare se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatd, Astfel;
: - nlegereain condili.ile art.l23 al.in.3 din O.U.G. nr.57/2019 a Presedintelui
pentru Sedinlt ordinaru a Consiliului local SINESTI judelul IA$1, ditr rlata de 28 iulie 2021.

pentru punctul nr.1 al ordinii de zi

Prezentare:
d-nul secretar general se adreseaza consilierilor cu rugamintea sa voteze pentru propunerea de presedinte de sedinta
Dezbateri: nu sunt. Cu unanimitate de 10 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd desemnarea presedintelui de
sedinta pentru dezbaterile de azi in persoana d-lui consilier Constantin Carcea, adoptdndu-se astfel Hotdrdrea nr. 5312021

-

> pentru punctul nr.2 al ordinii de zi : - proiectde hotdrdre privind.
-aprohareaProcesului verbilctl Sedi.nlei e.rlraorditroreaConsiliului local SINESTIjudetul IASI,dindatade 02iulie2020.
Prezentare: d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare si procesul verbal al sedintei din data
de02.07.2021 . Consilierii sunt de acord cu cele prezentate, nu sunt formulate obieclii, si nu sunt luari de cuvant pentru
acest proiect
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 10 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adopt6ndu-se astfel
Hotdrdrea nr. 5412021.

)

pentru punctuf nr.3 al ordinii de zi : - proiect de hotdrAre arivind:

de functie publica si rctuslizsreu Statului de functii si Orgunigramei aparalului de specialilate ul
judelul lasi,
Prezentare: d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare aratand ca este vorba de transformarea
unui post vacant de referent, grad profesional asistent intr-un post de consilier, grad profesional debutant. Deasemeni se vor
aproba formele actrualizate ale statului de functii si organigramei in care sa fie incluse toate modificarile survenite de la data
de 31 octombrie 2019 cand au fost aprobate ultima data statul de functii si organigrama, Consilierii sunt de acord cu cele
prezentate, nu sunt formulate obieclii, si nu sunt luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate'10 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel
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primarului comunei
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> pentru punctul nr.4 al ordinii de zi : - proiect de hotdrdre privind:
- nprobarea., in fornm octuril.i.za.td, a Stilulului. comutrei Sinesti,,judelul lasi..

Prezentare: d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare aratand ca prin Ordinul nr 2512021 al
M L D P.A s-a aprobat modelul de statut al unitatii administrativ teritoriale, motiv pentru care s-a actualizat acest document
potrivit actului normativ amintit Dupa aprobare, Statutul actualizat va fi postat pe site-ul local la rubrica corespunzatoare
unde va inlocui pe cel vechi si va putea fi consultat/descarcat de catre oricine Consilierii sunt de acord cu cele prezentate,
nu suntformulate obieclii, si nu sunt luari de cuvant pentru acest proiect
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 10 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptAndu-se astfel

HotirArea nr. 5612021.

> pentru punctul nr.5 af ordinii de zi'. - proiect de hotdrdre privind:
- itrsusireo raportului privitrtl staret economici, socislri Si de ntediu t atmunei SINESTI judelul IASI pe anul 2020.
Prezentare:
- d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare aratand ca acest raport al primarului este obligatoriu a fi
redactat si supus aprobarii in consiliul local si desigur postat pe pagina locala de internet. ln el sunt incluse si datele
cuprinse in rapoartele anuale de activitate ale compartimentelor primariei acest document sintetizand cele mai importante
activitati desfasurate de autoritatea locala.
Consilierii sunt de acord cu cele propuse, nu sau formulat obiectii, ori luari de cuvant la acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanlmitate 10 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptAndu-se astlel
Hotirdrea nr.5712021 .
Ordinea de zi flind epuizata, d-nul secretargeneral se adreseaza presedintelui de sedinta informandu-l ca d-nul
consilier Prisdcariu Cristinel a lipsit nemotivat deja la trei sedinte consecutive, anume sedinta extraordinara din 11 mai2021
seinta ordinara din 27 mai 2021 si sedinta extraordinara din data de 02 iulie 2021 , moliv pentru care va trebui sa aplice
sanctiunea prevazuta de art 233 alin (1) lit,a) coroborat cu art 234pentru fapta aratata la art 137 alin.(3) din OUG
nr.5712019 privind codul administrativ, cu modiflcari si completari. Intrucat nicila sedinta de fata, d-nul consilier Pris6cariu
Cristinel nu este prezent nu se poate aplica sanctiunea de averlisment si urmeaza sa prez,inte la urmatoarea sedinta
motivele liosei de la dezbateri
' Presedintele de sedinta intreaba consilierii daca este cineva care doreste sa aduca la cunostinta primarului ori a
consiliului vreo alta problema
Nemaifiind alte luari de cuvant in cadrul sedintei, d-nul presedintd multumeste de participare tuturor gi declarS,
inchise lucrarile acesteia. Sedin{a ordinard s-a incheiat la ora 08.55.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. in conformitate cu dispoziliile art. 10 din Legea nr 5212003,
privind transparenla decizionald in administra{ia publicS, prezentul Proces verbal se va aflga la sediul Primdriei Sinesti gi
se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTB DB SEDINTA,
Consilier
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Constantin Carcea

SECRETAR GENERAL,
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