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PROCES. VERBAL

incheiat astazi 06 august 2021 in cadrul sedin{ei publice ordinare
Consiliului local al comunei Sinesti iudeiul lasi.

a

Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat in conformitate cu arl'. 134 alin.(1), lit. a) din O U G nr 5712019
privind Coduladministrativ pentru gedinla ordinard din data de 06 08.2021 prin Dispozilia piimaruluicomuneisinegti
nr.156102.08.2021
lnvita{ia consjlierilor s-a fdcut prin Convocarea nr.48'1 9102.08.2021, comunicata telefonic,
Publicitatea ordinei dezia gedin{eis-a realizat prin Publicalia nr. 11 din data de02.08.2021 prin afigare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primdriei locale,
Lucrdrile sedinlei au inceput la ora 08.00, la gedinld participA potrivit listei de prezenld sub semnaturd proprie,
13 consilieri din totalul celor'1 3 convocali.
La lucrdrile sedintei mai parlicipd d-nul Petru Holicov, primarul comunei Sinesti si d-nul Nancy Loghin, secretarul
general al U.A.T
se nnnctari hrezenta consilierilor, sedinta indeplineste cerintele prevazute de lege referitoare
la cvorum
Presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedintei si da citire ordinii ddzi propuse oe plmar,
Astfel:
.

f.|

Proiecte de hotdrari privind:
I' aprobarea Procesului verbalalgedinfei consiliului localSlNEST.l judetul lASl, din data de 2 g iulie 2020.
2 ' stabilirea perioadei de efectuare a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al

comuneiSinesti, judetul Iasi.

3, aprobarea,,Regulamentului cuprinzand masurile pentru gospodarirea comunei Sinesti, judetul lasi, precum
si de
constatare a faptelor ce constituie contraventiit',
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,
In continuare se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatd. Astfel:

) pentru punctul nr.1 al ordinii de zi : - proiectde hotdrare privind;
- aprobareo Procesului verbril al gedinlei ordinare n Consi.liului locol SINESTI judetul IASI, rtin dafrt de 2g iuti.e 2020.
Prezentare: d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare si procesul verbal al sedintei din data
de28,07 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 13 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd, adoptAndu-se astfel
Hotd16rea nr. 5812021
.

il

-

> pentru punctul nr,2 al ordinii de zi ; - proiectde hotdrAre privind;
stahi
dtriesc rlonrcniul

public si privat ol comuneisinesti, judetul Is,\i,,
proiectul de hotarare spunand ca perioada de efectuare a
activit
acestui proces trebuiesc aprobate de catre consiliul'local,
motiv
s-a prevazut ca pana la finalul lunii august 2021 sa se
finalizeze inventarierea domeniului public si privat. Domunul primar spune ca s-a inceput deja culegdrea de date necesare
inventarierii si se va putea finaliza in termenul propus in proiect. Consilierii sunt de acord cu cele prezentate, nu sunt
formulate obiectii, si nu sunt luari de cuvant pentru acest proiect,
Dezbateri: nu sunt, Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel

HotirArea nr.

591202'1

.

> pentru punctul nr.3 al ordinii de zi : - proiect de hotdr1re privind:
- uprobareu ,,Regulanrentului cuprinzand nmsurile penlru gospodariren comunei Sinesti, jwletul lrtsi, precum si de constatare
..fflplelor ce constiluie contraventii,',
Prezentare: d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare aratand ca prin HCL Sinesti nr.41lZO1g
s-a aprobat regulamentul de buna gospodarire a unitatii administrativ teritoriale, motivul pentru care s-a actualizat acest
document este ca actualul regulament este mult mai cuprinzator, include si norme pentru obiectivele infiintate ulterior, cum
sunt parcurile publice realizate ori retelele de apa si canalizare, plecum si sanctiunile ale caror cuantum a fost majorat fata
de cele anterioare. Dupa aprobare, documentul actualizat va fi postat pe site-ul local la rubrica corespunzatoare si va fi
creata o brosura in care sa fie sintetizate obligatlile cetatenilor persoane fizice, brosura care va fi comunicata posial sau prin
inmanare de catre un salariat al primariei catre fiecare gospodarie din comuna. Se doreste astfel ca fiecare cetatean sa fie
informat despre continutul acestui regulament iar pentru incalcarile acestuia, in viitor se vor notifica cetatenii, pentru inceput
vor fi avertizati si daca nu se vor conforma se vor aplica si a renzi.Consilierii considera ca documentul este foarte bun
sl
necesar si isi exprima dorinta si increderea ca el va fi pus si in aplicare, Presedintele da citire grupelor de contraventii si
sanctiunilor corespunzatoare flecarei categorii, intreband consilierii daca sunt de acord cu resiectivele cuantumuri propuse
de primar. Nu sunt formulate obieclii, si nu sunt luari de cuvant pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 13 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, a'dopt6ndu-se astfel
HotdrArea nr.6012021
u

.

Ordinea de zi flind epuizata, d-nul secretar gen6ral se adreseaza presedintelui de sedinta informandu-l ca d-nul
consilier Pris6cariu Cristinel a lipsit nemotivat deja la patru sedinte consecutive, anume sedinta extraordinara din '1 '1 mai
2021, seinta ordlnara din27 mai2021 si sedinta extraordinara din data de 02 iulie 2021 si sedinta ordinara din 28 iulie 2021,
motiv pentru care va trebui sa aplice sanctiunea prevazuta de art.233 alin.(1) lit.a) coroborat cu art.234 pentru fapta aratata
laar1.137 alin,(3) din OUG nr.5712019 privind codul administrativ, cu modificari si completari. Presedintele de sedinta se
adreseaza d-lui consilier Prisdcariu Cristinel, spunandu-i ca pe viitor va trebui sa respecte regulamentul de organizare si
functionare al consiliului local, avertizandul ca aceste absente nemotivate sa nu se mai repete. D-nul consilier Prisdcariu
Cristinel, nu contesta in niciun fel cele spuse si afirma ca se va conforma regulamentului si ca nu va mai lipsi nemotivat,
Presedintele de sedinta mai intreaba consilierii daca este altcineva care doreste sa aduca la cunostinta primarului
ori a consiliului vreo alta problema.
Nefiind alte luari de cuvant in cadrul sedintei, presedintele multumeste de parlicipare tuturor gi declar6 inchise
lucrarile sedintei. Sedinla ordinard s-a incheiat la ora 09.35.
f)rent nentrr rnare s-a incheiat prezentul proces- verbal. in conformitate cu dispozitiile art, 10 din Legea nr.5212003,
privind transparenta decizionald in administratia publicS, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei Sinesti 9i
se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA.
Consilier
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Rozica M[rsineanu

SECRETAR GENERAL,

