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PROCES - VERBAL

incheiat astazi 09 septembrie 2021 in cadrul sedintei publice eldraordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,
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 gedinta extraordinari din data de 09.09.2021 prin Dispozitia primarului comunei Sinegti
nr.165/06.09.2021

.

Invita[ia consilierilor s-a fdcut prin Convocarea nr.5357/06.09.2021, comunicata telefonic.
Publicitatea ordinei de zi a gedintei s-a realizat prin Publicalia nr. 13 din data de 5356/06.09.202'l prin afigare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primariei locale.
LucrSrile sedinlei au inceput la ora 08.00, la gedintd pafticipS potrivit listei de prezen[d sub semnaturd proprie,
11 consilieri din totalul celor 13 convoca[i.
La lucririle sedintei mai participd d-nul Petru Holicov, primarul comunei Sinesti si d-nul lulian Perdeicd-Discultu
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 prezen(a 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 hotlrari privind:
1. aprobarea procesului verbal al gedinfei de consiliu local din data de 30.08.202f,
2. desemnarea reprezentantilor Consiliului local Sinesti in cadrul Consiliului de administratie precum si in Comisia
pentru evaluarea si asigurarea calitatii, din unitatile de invatamant de nivel gimnazial de la nivelul comunei Sinesti,

jude{ul Iagi.
D-nul Primar prezinta spune consilierilor ca ulterior redactarii dispozitiei de convocare prin care s-a stabilit si
comunica ordinea de zi pentru aceasta sedinta, s-a mai adaugat inca un proiect de hotarare ce trebuie urgent supus
aprobarii consiliului fiind vorba de o actualizare a devizului pentru lucrari de la scoala Stornesti, proiect care contine toata
documentatia suport prevazuta de lege pentru a putea fl pus pe ordinea de zi. Consilierii sunt de acord in unanimitate cu
aceasta completare a ordinii de zi astfel ca presedintele da citite noii ordini de zi aprobata, astfel:

Proiecte de hotirari privind:
1. aprobarea procesului verbal al gedinfei

de consiliu local din data de 30.08.2021.
2 . desemnarea reprezentantilor Consiliului local Sinesti in cadrul Consiliului de administratie precum si in Comisia
pentru evaluarea si asigurarea calitatii, din unitatile de invatamant de nivel gimnazial de la nivelul comunei Sinesti,

jude{ul Iagi.
3. aprobarea devizului actualizat pentru proiectul ,,Reabilitare si modernizare scoala in localitatea Stornesti,
comuna Sinesti, judetul Iasi".
D-nul secretar delegat 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 Tn discutarea ordinii de zi aprobatS. Astfel:

F

pentru punctul nr.1 al ordinii de zi : - proiect de hotdrAre privind:

-aprobareaProcesuluiverbalalsedinleiordinareaConsiliuluilocalSLNEST|judelullASl,dindutade 30august2021.
Prezentare: d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare si procesul verbal al sedintei din data
de 30.07.2021 . 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 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobS, adoptdndu-se astfel

Hotirirea nr.6312021.

F pentru punctuf nr.2 al ordinii de zi : - proiect de hotdrdre privind:
- desemnarea reprezentanlilor Consiliului local Sinesli in cadrul Consiliului de administratie precum si in Comisia pentru evaluarea
si asigurarea calitalii, din unilatile de invalamant de nivel gimnazial de la nivelul comunei Sinesli, jude(ul las,i.
Prezentare: d-nul secretar delegat prezintd consiliului proiectul de hotdrAre aratand si care sunt propunerile facute
de catre d-na consilier R. Margineanu cu privire la reprezentantii consiliului local. Consilierii sunt de acord cu cele
prezentate, nu sunt formulate obieclii, gi nu sunt ludri de cuv6nt pentru acest proiect.
Dezbateri; nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 11 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel
Hotirirea nr.6412021.

F pentru punctuf nr.3 al ordinii de zi : - proiect de hotdr1re pivind:
- aprobarea devizului actualizat pentru proiectul ,,Reabililare si modernizare scoala tn localitatea Stornesti, comuna Sinesli, judetul
Iasi",
Prezentare: d-nul primar prezinta consiliului proiectul de hotarare aratand ca pentru a ne conforma cerinlelor
finanlatorului ADR Nord Est trebuie sd se actualizeze HCL 62 din 28.08.2020 prin suplimentarea valorii cu 124.000 lei
fird TVA pentru proiectul Reabilitare si modernizare scoala in localitatea Sfomesti comuna Slnesfi, judetul /asi printr-un

nou HCL care sa aprobe noua valoare a devizului general. Nu sunt formulate obiectii, si nu sunt luari de cuvant pentru acest
proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 1'l voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel

Hotir6rea nr.6512021.
Ordinea de zi fiind epuizata, d-nul presedinte de sedinta 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 participare tuturor gi declarS inchise
lucrarile sedintei. Sedin[a ordinard s-a incheiat la ora 09.15.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. in conformitate cu dispoziliile art. 10 din Legea nr.5212003,
privind transparen[a decizionald in administratia publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei Sinesti qi
se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier

-

Rozica Mdrsineanu

SBCRETAR GENERAL.

