CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
srNEsTr, JUDETUL rASr
Tel/fax t 0232-325100 cod postal 707450
e-m ail : sinestiprima ria@,vahoo.com

Nr.6741l05.I 1.2021

PROCES . VERBAL
?ncheiat astazi 05 noiembrie 2021 in cadrul sedintei publice e)draordinare a
Consiliului local al comunei Sinesti judetul lasi,

Consiliul Local al comunei Sinegti afostconvocat inconformitatecuart. 134alin.(1), lit.a)dinO.U.G.nr.57l2O19
privind Codul administrativ pentru gedinta extraordinari din data de 05.11.2021 prin Dispozi[ia primarului comunei Sinegti
nr.214105.1'1.2021
lnvitalia consilierilor s-a fdcut prin Convocarea nr.6708/03.'11.202'1, comunicata telefonic.
Publicitatea ordinei de zi a gedin[ei s-a realizat prin Publicalia nr. 20 din data de 03.'|'1.2021 prin afigare la
avizierul primdriei locale gi pagina de internet a primdriei locale.
LucrSrile sedintei au inceput la ora 08.00, la gedintd participd potrivit listei de prezenld sub semnaturd proprie,
10 consilieri din totalul celor 13 convoca[i.
La lucrdrile sedintei mai participd d-nul Nancy Loghin secretarul general al U.A.T Sinesti.
Se constati 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 gedinJei de consiliu local din data de 02.11.2021,
2. aprobarea implementarii proiectutui "MODERNIZARE DRUMURI iN COVIUNA SINESTI, JUDETUL IASI".
Consilierii sunt de acord in unanimitate cu ordinea de zi, prezentatd.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 hotdrlre pivind:
- aprobarea Procesului verbal al Sedinlei extraordinare a Consiliului local SINESTI judetul US\ din data de 02 noiembrie 2021.
Prezentare: d-nul secretar general prezinta consiliului proiectul de hotarare si procesul verbal al sedintei din data
de 02.11.2021 . Consilierii sunt de acord cu cele prezentate, nu sunt formulate obiec[ii, si nu sunt luari de cuvant pentru
acest proiect.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 10 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd, adoptdndu-se astfel
Hotirdrea nr.8912021.

F pentru punctul nr.2 al ordinii de zi : - proiect de hotdrdp pivind:
- aprobarea implementarii proiectului "MODERNIZARE DRaMURI IN COMUNA SINESTI, JaDETUL USI",
Prezentare: d-nul viceprimar prezintd consiliului proiectul de hotdr6re ardtand cd astdzi firma de consultan[d
asteaptd sd trimitem hotdrarea de consiliu local privitoare la proiectul cu drumurile, pentru a fi Tnaintatd la finantator.
Dezbateri: nu sunt. Supus aprobdrii, cu unanimitate 10 voturi "PENTRU " -consilierii aprobS, adoptdndu-se astfel
Hotirdrea nr.

901202'1.

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 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 08.25.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal. in conformitate cu dispoziliile art. 10 din Legea nr. 5212003,
privind transparenla decizionald in administralia publicd, prezentul Proces verbal se va afiga la sediul Primiriei Sinesti gi
se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Co

Adrian Paftald

SECRETAR GENERAL.

