ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SINESTI, JUDETUL IA$I
Tel/fax : 0232-325100 cod postal 101450
e-mail: sinestiprimaria@vahoo.com

Nr,5587/20.09.2021

PROCES. VERBAL

Tn cadrul sedintei publice ordinare
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,

incheiat aslazi 20 septembrie 2021

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 Coduladministrativ pentru gedinla ordinard din data de 20.09.2021 prin Dispozi{ia primaruluicomunei Sinegti
nr]168102.082021

.

lnvita(ia consilierilor s-a fdcut prin Convocarea nr.5504/'14.09.202'|', comunicata telefonic.
Publicitatea ordinei dezi a gedinteis-a realizat prin Publicalia nr. 14 din data de 14.09.2021 prin afigare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primdriei locale.
Lucrdrile sedinlei au inceput la ora 08.00, la gedin!5 participi potrivit listei de prezentd sub semnaturd proprie,
11 consilieri din totalul celor 13 convocati.
La lucrdrile sedinlei mai participd d-nul Petru Holicov, primarul comunei Sinesti si d-nul Nancy Loghin, secretarul
general al U.A.T.
Se constatd prezenta 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 Consitiului local SINESTI judetul IASI, din data de 09 septembrie 2020.
2. aprobarea indicatorilor economici actualizati pentru proiectul de investitie,,REABILITARE TERMOENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA VENIAMIN COSTACHI STRUCTURA $COEI,T, PRIMARA
BOCNITA, COMUNA SrNE$TI, JUDETUL IA$r'.
3. aprobarea rectificarii bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Sinegti judeful Iagi pentru trimestrul III al
anului 2021.
4. alegerea ,,Presedintelui de sedinffl" al Consiliului local SINESTI judetul IASI, pentru sedintele Consiliului Local
Sinesti ce vor avea loc in trim.IV al anului 2021.
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.
D-nul Primar se adreseaza consilierilor cu rugamintea de a se supune mai intai dezbaterii punctele 2 si 3 ale ordinii
de zi urmanda ca dupa aceea sa fie discutate si celelalte doua puncte care sunt mai mult ca formalitate. Consilierii sunt de
acord in unanimitate. In continuare se intrd in discutarea ordinii de zi aprobatd. Astfel:

) pentru punctuf nr.2 al ordinii de zi : - proiect de hotdrAre privind:
- aprobarea indicatorilor economici actuttlizati pentru proiectul de investitie ,,REABILITARE TERMO-ENERGETICA $COALA
GIMNAZUL4 VENAMIN COSTACHI STRUCTAR.,{ $COAI,/I PRIMAfu{ BOCNITA, COMANA SINE$TI, JUDETUL U$1".
Prezentare: d-nul primar prezinta consiliului proiectul de hotarare si precizeaza ca azi data sedintei pana in ora
09.00 AM doreste sa comunice hotararea catre consultant in vederea trimiterii catre finantator cu noii indicatori si deviz.
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 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobS, adoptdndu-se astfel
Hotirdrea nr.6612021.

F

pentru punctuf nr.3 al ordinii de zi : - proiect de hotdrdre privind:

III al anului 2021,
Prezentare: d-nul primar prezinta sintetic sumele repartizate comunei si modul de repartizare pe cheltuieli in functie
de necesitatile curente. Consilierii sunt de acord cu cele prezentate, nu sunt formulate obiectii, si nu sunt luari de cuvant
pentru acest proiect. J
Dezbateri: nusunt.Supusaprobdrii,cuunanimitatellvoturi "PENTRU"-consilierii aprobd,adoptdndu-seastfel

-

aprobarea rectijicarii bugetului de venituri Si chehuieli al comanei SineSti judelul IaSi pentru trimeslrul

Hotirdrea nr.6712021.

> pentru punctul nr.1 al ordinii de zi : - proiect de hotdr1re privind:
- aprobarea Procesului verbal al Sedinlei Consiliului local SINESTI judetul USI, din data de 09 septembrie 2020.
Prezentare: d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare si procesul verbal al sedintei din data
de 09.09.2021. 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, adoptdndu-se astfel
Hotirirea nr.

681202'1.

F

pentru punctuf nr.4 al ordinii de zi : - proiect de hotdrdre privind:
- alegerea,,Presedintelui ele seelinld" al Consiliului locul SINESTI judetul IASI, penlru sedintele Consiliului Local Sinesti ce vor
avea loc in trimlV al anului 2021,
Prezentare: d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare aratand ca aflandu-ne spre finalul
trimestrului al treilea este necesar a se desemna presedintele de sedinta pentru lucrarile consiliului local din trimestrul lV al
anului. Conform cutumei, in ordinea alfabetica urmeaza d-nul consilier Paftala Adrian. Consilierii sunt de acord cu cele
prezentate, nu sunt formulate obiectii, si nu sunt luari de cuvant pentru acest proiect.

Dezbateri: nu sunt. Supus aprobirii, cu unanimitate 11 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptAndu-se astfel

Hotirdrea nr. 6912021.
Ordinea de zi fiind epuizata, d-nul secretar general se adreseaza presedintelui de sedinta informandu-l ca d-nul
consilier Litd loan a lipsit nemotivat de la trei sedinte consecutive, anume sedinta extraordinara din 30 august2021 , sedinta
extraordinara din 09 septembrie 2021 si sedinta ordinara din data de azi 20 septembrie 2021 , motiv pentru care va trebui sa
aplice sanctiunea prevazuta de art.233 alin,(1) lit.a) coroboral cu ar1..234 pentru fapta aratata la ar1.137 alin.(3) din OUG
nr.5712019 privind codul administrativ, cu modificari si completari, acest lucru fiind avut in vedere pentru urmatoarea sedinta
cand respectivul consilier va fi prezent, momentan nestiindu-se daca lipsa acestuia are un motiv intemeiat sau a fost
nemotivata.
Presedintele de sedinta mai intreaba consilierii daca doreste altcineva 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 declard inchise
lucrarile sedintei. Sedinla ordinard s-a incheiat la ora 09.05.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. ln conformitate cu dispozitiile art. '1 0 din Legea nr. 5212003,
privind transparenla decizionald in administralia publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei Sinesti gi
se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DB SEDINTA,
Consilier

-

Rozica Mdrsineanu

SECRETAR GENERAL.
Nancy Loghin

