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PROCES . VERBAL
incheiat astazi 01 octombrie 2021 in cadrul sedintei publice ordinare
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 Coduladministrativ pentru gedinta ordinard din data de 01.10.2021 prin Dispozi[ia primaruluicomunei Sinegti
nr.178102.08.2021 .
Invitalia consilierilor s-a fdcut prin Convocarea nr.5794127.09.2021, comunicata telefonic.
Publicitatea ordinei de zi a gedin(ei s-a realizat prin Publicalia nr. 16 din data de 27.09.2021 prin aflgare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primdriei locale.
Lucr6rile sedintei au inceput la ora 08.00, la gedin[d participd potrivit listei de prezen{i 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 hotirari privind:
1. aprobarea Procesului verbal al gedin{ei Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 24 septembrie 2020.
2. aprobarea rectificarii bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Sinegti judeful Iagi pentru trimestrul IV al
anului 2021.
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 doua proiect de hotarare care contin toata
documentatia suport prevazuta de lege pentru a putea fi puse pe ordinea de zi si care trebuiesc transmise cat mai repede
M.D.L.A.P., fiind vorba de doua proiecte de modernizare drumuri ce se adreseaza finantarii prin programul Anghel Saligny.
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 Consiliului local SINESTI judetul IASI, din data de 24 septembrie 2020.
2 . aprobarea rectificarii bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Sinegti judeful Iagi pentru trimestrul IV al
anului 2021.

proiectului,,iunnAcANrrNrn BITUMINOASA USOARA iN COnruNA SINE$TI,
JUDETUL IA$I"
4. aprobarea implementarii proiectului "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA
SINESTI, JUDETUL IASI''.
3. aprobarea implementarii

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.
ln continuare se trece la discutarea proiectelor de hotarare incluse oe ordinea de zi aprobata de consilieri.
Astfel:

'

> pentru punctul nr.1 al ordinii de zi : - proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea Procesului verbal al Sedinlei Consiliului local SINESTI judetul MSI, din data de 24 seplembrie 2020.
Prezentare: d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare si procesul verbal al sedintei din data
de 24.09.2021 . 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'l 1 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel
Hotirirea nr.7412021 .
-

F

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

aprobarea reclificarii bugetului de veniluri Si cheltuieli al comunei SineSti judelul IaSi penlru trimestrul IV al anului 2021.
Prezentare: d-nul primar prezinta consilierilor proiectul de hotarare aratand ca a fost nevoie de a se lua de la alte

capitole de unde s-a putut pentru a se putea face rost de suma necesara pentru plata lucrarilor de asfaltare a drumurilor
comunale din satul Sinesti. 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 aprobd, adopt6ndu-se astfel

HotdrArea nr.7512021.

} pentru punctuf nr.3 al ordi,nii de,zi :, - proiect de hotdrAre privind:
- aprobarea implementarii proiectutui ,,iMBn,icitwNrn BITUMINqASA USoArui iN CqMUNA SINEITI, JUDETUL IA$I".
Prezentare: d-nul primar prezinta consiliului proiectul de hotarare spunand sa comunice hotararea catre consultant
in vederea trimiterii catre finantato(minister) cu indicatori si deviz. 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, adopt6ndu-se astfel
HotirArea nr.7612021.

F

pentru punctul nr.4 al ordinii de zi : - proiect de hotdrdre privind:
aprobarea implementarii prciectului t?MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL

IN COMANA SINESTI, JaDETaL

IASI".
Prezentare: d-nul primar prezinta consiliului proiectul de hotarare spunand sa comunice hotararea catre consultant
in vederea trimiterii catre finantator(minister) cu indicatori si deviz. 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 aprob6, adoptdndu-se astfel

HotirArea nr.7712021.
Ordinea de zi fiind epuizata, d-nul secretar general se adreseaza presedintelui de sedinta informandu-l ca d-nul
consilier Lild l. a lipsit nemotivat de la un numar de 5 sedinte consecutive, anume sedinta extraordinara din 30 august 2021,
sedinta extraordinara din 09 septembrie 2021 si sedinta ordinara din 20 septembrie 2021, sedinta extraordinara din 24
septembrie 2021 si sedinta ordinara de azi 01 octombrie 2021 , motiv pentru care va trebui sa aplice sanctiunea prevazuta
de art.233 alin.(1) lit.a) coroborat cu art.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. D-nul
secretar mai spune ca d-nul consilier Lila l. a fost ultima data prezent la sedinta din data de 06 august 2021 si daca in
interval de trei luni de la acel moment, acesta va continua sa lipseasca, mandatul sau inceteaza de drept potrivit
orevederilor arl, 204 din codul administrativ.
Dd-nul secretar general se adreseaza presedintelui de sedinta informandu-l ca d-nul consilier Prisacariu C. este
inregistrat absent nemotivat de la sedintele consecutive din 20 si 24 septembrie si ca sunt aplicabile prevederile arL.137
alin.(3) din codul administrativ. Presedintele de sedinta atentioneaza consilierul in cauza adresandu-i rugamintea de a
incerca sa fie prezent la lucrarile plenului si a se conforma regulamentului aprobat si legii. D-nul consilier Prisacariu
motiveaza ca lipsa s-a datorat evenimentului de casatorie a unei fiice a acestuia si ca va aduce secretarului general dovada
pentru a fi considerata ca o lipsa motivata.
Presedintele de sedinta mai intreaba consilierii daca doreste altcineva sa aduca la cunostinta primarului ori a
consiliului vreo alta problema.
D-na consilier Grigorovici D. se adreseaza d-lui primar cu rugamintea de a se modifica orarul iluminatului public in
concordanta cu perioada de intuneric atat in ceea ce priveste ora de aprindere seara cat si cea de stingere de dimineata. Dnul primar spune ca va vorbi cu d-nul viceprimar care se ocupa cu aceasta problema sa faca ajustarile programului de
iluminat public care se impun.
Nefiind alte luari de cuvant in cadrul sedintei, presedintele multumeste de pafticipare tuturor gi declard inchise
lucrarile sedintei. Sedinta 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 transparenla decizionald in administratia publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei Sinesti gi

SECRETAR GENERAL,
Consilier

-

Paftald Adrian

