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PROCES - VERBAL
incheiat astazi2T octombrie 2021 in cadrul sedintei publice ordinare
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul 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 gedin[a ordinard din data de 27.10.2021 prin Dispozitia primaruluicomunei Sinegti
nr.207120.10.202'l .
lnvita[ia consilierilor s-a fdcut prin Convocarea nr.6276120.10.202'1, comunicata telefonic.
Publicitatea ordinei de zi a gedin[ei s-a realizat prin Publicatia nr. 18 din data de 6275120.10.2021prin afigare la
avizierul primdriei locale 9i pagina de internet a primdriei locale.
LucrSrile sedin[ei au inceput la ora 08.00, la gedinfd participS potrivit listei de prezentd sub semnaturd proprie,
8 consilieri din totalul celor 13 convocali.
La lucririle sedinlei mai participi d-nul Petru Holicov, primarul comunei Sinesti gi 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 qedinfei
2

.

de consiliu local din data de 01.10.2021,
rectificarea bugetului local al comunei Sinesti, judetul Iasi pentru trim. IV 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-au mai adaugat inca doud proiecte de hotarare ce contin toata
documentatia supoft prevazuta de lege pentru a putea fi 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 15.10.2021,
aprobarea implementarii proiectului "Amenajare drumuri de exploatare agricola in comuna Sinesti, judetul
Iasitt,
3. modificarea gi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apI gi de
canalizare nr. 48/2009 consolidat, prin Act Adi{ional,
4. aprobarea indicatcjrilor tehnico-economici pentru UAT SINE$TI - "Proiectul Regional de dezvoltare a
infrastructurii de apd Ei apd uzald tn judelul lasi, ln perioada 2014 - 2020".

2

.

D-nul Primar men[ioenaza ca ordinea de zi a sedinlei a fost suplimentatd ulterior emiterii dispozi[iei de convocare
cu incd un proiect de hotirare referitor la actualizarea indicatorilor pentru investitia de la scoala Sinegti. Consilierii sunt in
totalitate de acord cu introducerea punctului suplimentar peordinea de zi, astfel ca pregedintele de gedinld dd citire noii
ordini de zi gi anume:

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

de consiliu local din'data de 15.10.2021,
aprobarea implementarii proiectului "Amenajare drumuri de exploatare agricola in comuna Sinesti, judetul
Iasitt.
3. modificarea Ei completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice dc alimentare cu apd Ei de
canalizare nr. 4812009 consolidat, prin Act Adi{ional,
4. aprobarea indicatorilor tehnico-econom ici pentru UAT SINE$TI - "Proiectul Regional de dezvoltare a
infrastructurii de apd Ei apd uzatd tn judelul lasi, tn perioada 2014 - 2020",
5. aprobarea Devizului General actualizat conform OUG 15/2021 a valorii materialelor obiectivul de investi{ie
,,REABILITARE, EXTINDERE SI ETAJARE SCOALA GIMNAZIALA'IVENIAMIN COSTACHI'' IN SAT
SINESTI, COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI".

2

.

.

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 Tn discutarea ordinii de zi aprobatd. Astfel:

F pentru punctuf nr.1 al ordinii de zi : - proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea Procesului verbal al gedinlei exlraordinare a Consiliului local SINESTI judetut IASI, din data de 15 octombrie 2021.
Prezentare: d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare si procesul verbal al sedintei din data
de 15.10.2021 . 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 8 voturi "PENTRU " -consilierii aprobS, adopt6ndu-se astfel
Hotdrdrea nr.8212021.

F

pentru punctul nr.2 al ordinii de zi : - proiect de hotdrlre privind:

- ttplobatea implementarii proiectului "Amenajare drumuri de exploatare agricola in comuna Sinesti, judetul lasi?t.
Prezentare: d-nul primar prezintd consiliului proiectul de hotdr6re mentionand cd este vorba de drumurile discutate
?n gedin(a de data trecutd gi doregte depunerea acestui proiect la finantator si cd sperd ca sd primeascd finan[area.
Consilierii sunt de acord cu cele prezentate, nu sunt formulate obiectii, gi nu sunt ludri de cuvdnt pentru acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 8 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd, adoptAndu-se astfel

HotdrArea nr. 831202'1.

l pentru punctul nr.3 al ordinii de zi : - proiect de hotdrire privind:
- modfficarea;i completarea Conlractului de delegare a gestiunii senticiilor publice tle alimentare cu apd qi de canalizare nr. 48/2009
consolidat, prin Act Atlilional,

Prezentare: d-nul primar prezinta consiliului proiectul de hotarare aratand ca este vorba de o formalitate motivul
fiind aderarea comunei Prijeni la asociatia ARSACIS si procedura implica acordul manifestat de catre membrii existenti prin
adootarea unei hotarari in acest sens.
Fata de cele propuse, nu sunt formulate obiectii, si nu sunt alte luari de cuvant la acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobirii, cu unanimitate 8 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd, adoptAndu-se astfe

HotdrArea nr.8412021,

) pentru punctul nr.4 al ordinii de zi : - proiect de hotdrAre privind:
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru UAT SINE$TI - "Proieclul Regional de dezvollare a infrastructurii de apd pi apd
uzatd tn judelul lusi, in perioada 201 4 - 2020".
Prezentare: d-nul primar prezinta consiliului proiectul de hotarare spunand ca au fost comunica[i indicatorii aferen[i
comunei noastre in cadrul proiectului POIM cu APAVITAL si este necesari aprobarea acestora in cadrul consiliului local.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 8 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel
HotirArea nr. 8512021.

) pentru punctuf nr.5 al ordinii de zi : - proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea Devizului General aclualizat conform OUG l5/2021 a valorii malerialelor obiectivul de inveslilie ,,REABILITAfuE,
EXTINDERE SI ETAJARE SCOALA GIMNAZIALA "VENUMIN COSTACHI" IN SAT SINESTI, COMUNA SINESTI,

JADETAL USI".

Prezentare: d-nul primar prezinta consiliului proiectul de hotarare spunand ca au fost actualizate devizele conform
OUG nr.15/2021 si este necesar ca acestea sa fie supuse aprobdrii in plen si transmise consultantului care se ocupd de
comunicarea proiectului cu intreaga documenta{ie cdtre finantator,
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 8 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptAndu-se astfe

HotirArea nr.8612021.
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.
D-nul consilier Paftald A, aduce in discutie problema iluminatului public propunand ca acesta sa fie modificat in
sens practic spunand ca la prima ord, 7 dimineatd cand este nevoie, este foarte intuneric qi iluminatul se stinge.
Mentioneaza ca ar trebui ajustatd ora de stingere si se poate renunta la aprinderea luminilor in timpul noptii cand nu
servegte nimdnui, mai ales cu aceste restrictii.
D-nul Primar raspunde ca se va tine cont de aceasta propunere si se adreseaza d-lui viceprimar sa faca modificdri
in acest sens iar daca consilierii sunt de acord este binevenitd o pauza pe timpul noptii pentru ce au crescut foarte mult
prelurile, sunt foarte multe becuri, perioada de intuneric este mai lungd si suntem gi foarte stramtorati cu banii.
Nefiind alte luari de cuvant in cadrul sedintei, presedintele multumeste de participare tuturor gi declard inchise
lucrarile sedintei. Sedinta ordinard s-a incheiat la ora 09.25.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. ln conformitate cu dispoziliile ar1. 10 din Legea nr.5212003,
privind transparenta decizionalS in administratia publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei Sinesti gi
se va publica pe site-ul propriu.
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