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PROCES - VERBAL

incheiat astazi 30 august 2021 in cadrul sedintei publice e)draordinare
Consiliului local al comunei Sinesti judetul 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 30.08.2021 prin Dispozilia primarului comunei Sinegti
nr.163124.08.202'l .
lnvitatia consilierilor s-a ficut prin Convocarea nr.5179124.08.2021, comunicata telefonic.
Publicitatea ordinei de zi a gedintei s-a realizat prin Publicalia nr. 12 din data de 24.08.2021 prin aflgare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primdriei locale.
Lucrdrile sedintei au inceput la ora 08.00, la gedintd parlicipE potrivit listei de prezenld sub semnaturd proprie,
12 consilieri din totalul celor 13 convocati.
La lucrdrile sedintei mai participa d-nul Petru Holicov, primarul comunei Sinesti si d-nul lulian Perdeici-Discul{u
inlocuitorul delegat prin Dispozitia Primarului cu nr. 159/1 1.08.2021, pentru perioada efectuarii concediului anual de odihna
de catre titularul postului de secretar general al U.A.T. comuna Sinesti.
Se constatd prezenla consilierilor, sedinta indeplineste cerintele prevazute de lege referitoare la cvorum.
Presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedintei si da citire ordinii de zi propuse de primar.
'
Astfel:

Proiecte de hot[rari privind:
1. aprobarea procesului verbal al gedinfei

de consiliu local din data de 06.08.2021.
2. aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locald Durabil5 a comunei Sinesti, judetul Iasi pentru perioada 2021-2027.
D-nul secretar general delegat, aminteste 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 Tn discutarea ordinii de zi aprobatd. Astfel:

> pentru punctuf nr.1 al ordinii de zi : - proiect de hotdr1re privind:
- aprobarea procesului verbal al Sedinlei de consiliu local din data de 06,08,202 l.
Prezentare: d-nul secretar general delegat prezinta consiliului proiectul de hotarare si procesul verbal al sedinter
din data de 06.08.2021 . Consilierii sunt de acord cu cele prezentate, nu sunt formulate obiec[ii, si nu sunt luari de cuvant
pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 12 voturi "PENTRU " - consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel
Hotdrirea nr.6112021.

F

pentru punctuf nr.2 al ordinii de zi : - proiect de hotdr1re privind:

- aprobwea Strategiei de Dezvoltare Locald Durabild a comanei Sinesti, jutletul Iasi pentru perioada 2021-2027,
Prezentare: d-nul secretar general delegat prezintd consiliului proiectul de holSrdre aratdnd cd a fost intocmita
strategia pentru perioada urmatoare, documentul fiind postat spre stiinta si dezbatere publica inca de lafinalizare. Domnur

primar mai spune ci aprobarea acestui document este necesara pentru proiectele pe care le are in curs de implementare
fiind o conditie ca acestea sa fie incluse in respectiva strategie. Consilierii sunt de acord cu cele prezentate, nu sunt
formulate obiec[ii, gi nu sunt ludri de cuvdnt pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 12 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfet

HotirArea nr.6212021.

Ordinea de zi fiind epuizata, presedintele de sedinta mai intreaba consilierii daca doreste cineva sa aduca la
cunostinta primarului ori a consiliului vreo alta problema.
Nefiind alte luari de cuvant in cadrul sedintei, presedintele multumeste de participare tuturor gi declar5 inchise
lucrarile sedintei. Sedinta ordinara s-a incheiat la ora 08.35.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. ln conformitate cu dispozi[iile art. 10 din Legea nr. S2I2OO3,
privind transparenla decizionali in administra[ia publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei Sinesti gr
se va publica pe site-ul propriu.

PRBSEDINTE DE SEDINTA.
Consilier - Rozica M[rg

SECRETAR GENERAL.
Nancy Loghin

