ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SINESTI, JUDETUL IASI
Tef/fax : 0232-325100 cod postal 701450
e-mail: sinestiprimaria@vahoo.com

Nr.6622102.11.2021

PROCES. VERBAL
Tncheiat aslazi 02 noiembrie 2021 in cadrul sedin[ei publice extraordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti judetul 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 02.11.2021 prin Dispozi[ia primarului comunei Sinegti
nr.210128.'10.2021 .
lnvita[ia consilierilor s-a fdcut prin Convocarea nr.6509/28.10.2021, comunicata telefonic.
Publicitatea ordinei dezi a gedinleis-a realizat prin Publicalia nr. 19 din data de28.10.2021 prin afigare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primdriei locale.
Lucrdrile sedinlei au inceput la ora 08.00, la gedintd parlicipd potrivit listei de prezentd sub semnaturi proprie,
10 consilieri din totalul celor 13 convocati.
La lucrdrile sedinlei mai participi d-nul Petru Holicov, primarul comunei Sinesti 9i d-nul Nancy Loghin secretaru
general al U.A.T Sinesti.
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 gedinfei

de consiliu local din data de 27.10.2021,
desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Sinegti pentru a face parte din Comisia de
evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale
"Veniamin Costachi" Sinesti, jude{ul Ia;i.

2

.

Consilierii sunt de acord in unanimitate cu ordinea de zi, prezentatS.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 in discutarea ordinii de zi aprobatd. Astfel:

F pentru punctul nr.1 al ordinii de zi : - proiect de hotdrdre privind:
-aprobareaProcesuluiverbalalsedinleiordinareaConsiliuluilocalSLNESTIjudetullASl,dindatade 27octombrie202l.
Prezentare: d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare si procesul verbal al sedintei din data
de 27.10.2021 . Consilierii sunt de acord cu cele prezentate, nu sunt formulate obiectii, si nu sunt luari de cuvant pentru
acest oroiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 10 voturi 'PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel

HotirArea nr.8712021.

F pentru punctul nr.2 al ordinii de zi : - proiect de hotdrAre pivind:
- desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei SineEti pentru aface parte din Comisia de evaluare a probei de
intemiu din cadrul concursului pentru ocupareafunctiei de director al Scolii Gimnaziale "Veniamin Coslachi" Sinesti, judelul IaEi.
Prezentare: d-nul secretar general prezintd consiliului proiectul de hotdrdre ardtand cd potrivit calendarului instituit
prin Ordinul Ministerului Educaliei nr.459712021 azi trebuie comunicatd hotararea prin care s-a desemnat reprezentantul
Consiliului local al comunei Sinegti pentru a face pafte din Comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de
ocupare a functiei de director al scolii Sinesti, singura unitate de invd[dmant cu personalitate juridicd.
Se propune ca reprezentant d-na consilier D. Grigorovici, consilierii sunt de acord, nu sunt formulate obiectii ori alte
propuneri gi nu sunt luiri de cuvdnt la acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 10 voturi "PENTRU " -consilieiii aprobd, adoptAndu-se astfel
Hotirdrea nr.8812021.
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 Primar intreabd pe d-nul viceprimar ce a fdcut cu programul de iluminat, problema fiind ridicatd la gedin(a
anterioard in sensul adaptdrii programului de func{ionare al iluminatului public.
D-nul viceprimar raspunde ci a instituit un program de iluminat public astfel: intre orele 17.30-00.00 gi 04.00-06.30
cu pauzd intre orele 00.00-04.00. Consilierii sustin cd este in reguld cum a fost stabilit gi cd se va putea ajusta ulteriorin
funclie de micgorarea zilelor 9i implicit a timpului de lumind naturald.
Nefiind gi alte luari de cuvant in cadrul sedintei, presedintele multumeste de participare tuturor gi declard inchise
lucrarile sedintei. Sedinta ordinard s-a incheiat la ora 08.35.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. in conformitate cu dispozitiile art. 10 din Legea nr.5212003,
privind transparen[a decizionald in administra[ia publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primdriei Sinesti gi
se va publica pe site-ul propriu.

PRESf,DINTE DE SEDINTA.
Consilier

-

lRrian Paftald

SECRETAR GENERAL.

