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Incheiat sstqzi 31 octombrie 2016 tn cadrul sedinlei Consiliului local el comunei Sinesti judetul
Iasi, sedinld publicd ordinard convocatd prin Dispozilia nr. 346/24.10.2016 q Primarului comunei SineSti:
Lucrdrile sedinlei au inceput la ora B,l0 la Sedinld participand 9 consilieri dintre cei I 3 consilieri
convocali care compun consiliul local comunal, absentdnd din motive personale consilierii: Carceq Dumitru,
Prisacariu Cristinel, Paftala loan-Paul, Si TomuSescu Lucian. De asemenea mai participd de drept sau in
calitate de invitat secretarul comunei d-nul Nancy Loghin.
Dupd constatarea prezentei, consilierilor si a legalitatii sedintei, se trece la ordinea de zi. Motivat
de lipsa motivatd a dl, consilier Carcea Dumitru, preSedintele de Sedinld ales pentru trimestrul in curs, dnul secretar informeaza consilierii cii este necesqrd alegerea unui presedinte care sa conduca lucrarile
qcestei sedinte. Domnul consilier Paftala Adrian, propune pe doqmna consilier Grigorovici Damiana pentru
a prezenta ordineq de zi propusa de primar. Propunerea este acceptqta in unqnimitate de catre consilieri.
D-na Grigorovici D., dd citire noii ordini de zi propuse de consilieri si o supune lavot intreband
daca cineva are vreo obiectie referitoare la aceasta squ doreste sq introduca vreun alt proiect de hotarare.
Nu sunt alte obiectii sou propuneri. Astfel:
1, -alegerea presedintelui de sedhila pentru lucrurile sedintei ditt 31.10.2016;
2, aprobureu Procesului verbul al sedintei Consiliului local din data de 13.10.2016
-1. - insusirea rezultatulai alegerii tlelegatului sdtesc al satului Osoi comuns SineSti
4. - aprobarea Procedurii tle publicare s listelor debitorilor persouneJizice Si persoane iuridice
cure tnregistreozd obligaliifi.scale resltnte Ia bugetul local ul comunei
- inili at or -p r ima ru I c o munei,
Consilierii aprobd cu unanimitate de voturi 9 voturi PENTRU" ordinea de zi prezentatd.
-pentru primul punct sl orclinei de zi. d-nul secretar prezinta pe scurt necesitatea si temeiul legal
al alegerii unui presedinte de sedinta pentru a prezida lucrarile sedintei defata. D-nul consilier Paftala
Adriqn, propune pe doamna consilier Grigorovici Damianq. Se aproba cu unanimitate de voturi.
-nentru punctul 2 ul orclinei de zi-dl.secretqr supune aprobdrii P-V ale Sedintrei ordinare de
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-Cu unanimitate 9 voturi PENTRU -consilierii aprobd prin hotdrdre insuSirea procesului verbal
.
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.-@:-d-nulSecretarprezintdProcesulverbalincaresunt
consemnate cele wute loc cu ocazia adunqrii satesti din satul Osoi, comuna Sinesti, jud. Iasi pentru alegerea
delegatului satesc al acestei comunitati ce nu e reprezentata in consiliul local. Deasemeni, face refetire la
prevederile Legii nr. 21 5/2001, in ceeq ce priveste alegerea delegatului satesc. Domnul primar mai
precizeaza ca la adunare aufost prezente un numql de aproximativ 25 de persoane. Nu sunt ludri de cuvdnt,
amendamente , propuneri, fapt pentru care supus lavot deschis proiectul prezentqt este aprohat in
unanimitqte 9 voluri ,,PENTRa.
o
-pentru punctul 4 al ortlinei de zi, d-nul primar spune cq intrucqt d-na Pricop Violeta, operatorul
de rolfiscal din aparatul de specialitate, lipseste, aflandu-se in concediu de odihna iar d-nul contabil este
plecat cu treburi laTrezorerie, prezintaproiectul de hotarare referindu-se lafaptul caeste o.formalitate
intrucat legea ne obliga sa publicam pe site lista datornicilor.
D-nul secretar, intervine si spune ca arJifost bine safie prezenta persoana din aparatul de specialitate
penrru a prezerua prorectul de hotarare si materialele aflate in suportul acesteia, intrucat proiectul nu este legal
in.forma prezentatq din motivul ca nu respecta ultimile reglementari ce privesc plafonul obligatiilor fiscale ce
reclama publicarea online, stabilit pentru persoanele fizice si persoanele iuridice.
Domnul primar spune ca trebuie modificat atunci proiectul de hotarare, conform legii cu plafoanele stabilite
de lege. Consilierii gesticuleaza afirmativ si spun ca trebuie sa sefaca modificarile pentru afi legal.
D-nul secretar prezinta si explica consilierilor prevederile incidente in aceasta problematica facand referire
la art.I62, atin.(t), coroborat cu alin.(2), lit.b) din Legea nr.207/201 5 privind Codul de procedurd fiscald, Ordinul
A.N.A.F. nr.558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care inregistreazd obligalii Jiscale
restante, precum Si cuantumul qcestor obligalii, cu modificdrile Si completarile ulterioare inclusiv prin Ordinul
preSedintelui Agenliei Nalionale de Administrare Fiscald nr. 2266/201 6.
In urma celor prezentate, se modifica corespunzator proiectul de hotarare si se supune la vot. Cu unanimitate
9 voturi PENTRU -consilierii aprobd prin hotdrdre insuSirea procesului verbal prezentat.

Ordinea de ziJiind epuizatd, consilierii neavand si alte probleme de adus tn disculie, dl. presedinte
al Sedinlei multumeste de participare tuturor Si declard tnchise lucrarile sedinlei. Drept pentru care s-q
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