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PROC.ES . VERBAL
Incheiat qstazi 08 decembrie 2016 in cadrul sedinlei Consiliului local al comunei Sinesti judetul
Iasi, sedinld publicd ordinard convocqtd prin Dispozilin nr. 381 din 28,11, 2016 a Primarului comunei
Sinesti:

I.ucrdrile sedinlei au inceput lq ora 8,16 la Sedinld participand I 3 consilieri dintre cei I 3
consilieri convocali care compun consiliul locql comunal.
De asemenea mai participd de drept sau tn calitate dB invitati :
- secretarul comun.ei d-nttl Nancy Loghin
- d-nul Tomusescu Oclaviqn contabil in aparatul de specialitate al primarului,
- Dupd constatarea prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei, se trece la ordinea de zi.
-DL consilier Carcea Dumi.tru, preSedintele de Sedinld ,supune spre aprobare urindtoarea ordine de zi:
1. -aprobarea Frocesu,iui verbal al sedintei Consiliuluilocaldin data de 23 noiembrie 2016;
2. -aprobarea Acordului de Partene:riat intre cornuna SINESTI judeful IASI g:i comuna

CONDRATESTI raionul UNGHENI -republica MOLDOVA

3, - aprobarea retelei scolare din invalarnantul preuniversitar local pentru anul 2017 :2018
4. - alegerea pregedintelui de gedinfd pentru Jrimestrul I,2017,

- inil i at or -primsru I'c om un e i.
-Consilierii aprobd cu unanimita,te de voturl I3 ttoturi PENTRU:' ordineq de zi prezentatd.
-pentru primul punct al orelinei de zi -dl,seuetar supune aprobdrii P-V ale $edintrei ordinare de
consiliu din dqtq de 23.1 1.2016 Nu sunt obieclii asupra conlinutului Si redactarii procesuluiverbal .
-Cu unqnimitate 13 voturi PENTRU -consilierii aprobd prin hotdrdre insuSirea procesului verbal

prezentat.

-penftu putrclu!-2_glpruElleijle ri:-dl, primar prezinta proiectul de hotarqre spunand cq in urma
unor intalniri qvute I.q Institutiq Prefectului s-a ajuns lq ideea de a se promctva si incheia ttn astfel de
parteneriat avand ca scop realizarea de diferite proiecte comune cu caracter transfrontali.er si colaborari pe
diverite aspecte. Fatq de cele prezentate de catre primqrul comunei, consilierii sunt de parere ca este un
lucru bun si orice initiativa este bunq in acest sens. Domntrl consilier Paftala Adrian lauda ideea si spune cq
estefoarte bine daca se poateface ceva constructiv din aceasta eolqborare.
Nu sunt alte ludri de cuvdnt, amendamente , propuneri fapt pentru care sltpus la vot deschis
proiectul prezentqt este aprobat in unanimitate 13 votur:i ,,PENTRa,
-penlru punctul 3 al ordinei de zi presedintele de sedintq se.sdreseaza consilierilor solicitand a
face propuneri pentru al.egerea presedintelui de sedintq ql urmqtoarei perioade (trimestru); mai multi
consilieri propun sa se nLtmeqsca in orine alfabetica, astfel fiind propus domnul consilier Atasiei Vasile ca
presedinle de sedinta pentru lrimestrul I ql qnului 2017. Se supune lavot si se aproba unanim cu I 3 voturi
p

entru pr opuner ea facuta.

-pentru punctul 4 al arinii de zi - doemnq consilier Grigorovici Damiana, avand si cqlitateq de
director al Scolii Sinesti prezintq pe scurt necesitqtea adoptarii unei hotarari prin cqre safie aprobata
reteaua unitqtilor de invqtunant informa in care afost solicitala prin adresele parvenite de la cele doua scoli
din comunq spunand cq structura acestei retele este aceeqsi cu cea de qn.ul trecut,
Presedintele de sedinta supune lavot, proiectul de hotarqrefiind adoptat cu unanintitate de voturi pentru.
pentru proiectu.l de hotarare privind rectificarea bugetului local informa in care afost prezentat.

..M-domnulcontabilTomusescuoctavianprezintdr'aportulsaude

specialitate si adreseile prin care s-au repartizqt catre comunq noqstra sunte de bani pentrufinantqre(r
cheltuielilor descentralizqte cu destinqtie clara confarm adreselor primite aratand pe capitolg si cu cifre
pentru ce anume si cat a Jbst alocat. Da citire adresei nr.5955/06.I2.2016 a Directiei de Finante IqSi.

.-@-domnulcontabilTomusesct,toctavianprezintdproiectulde

hotarqre cu rectificari pe capitole de venituri si cheltuieli facand referire si erqtand cele continute in adresele
5792/2016,8339/20165724/2016 ce se reJbralq sumele repartizateltnitatii qdntinistrativ-teritoriale comuna
Sinesti. Se supune lavot, proiectul de hotqrarefiind adoptat cu I 3 voturi pentru.
Pentru punctul 7 sl ordinii de zi -doqmna consilier Margineanu Rozica prezinta proiectul de
hotarare aratand ca este necesqrq aprobarea in plen a indicqtorilor tehnico-economici, informa ctctuqlizata ,
in vedbrea comunicarii qcestui act admin.istrarit lq minisler pentru sustinerea finantarii proiectului ce se afla

inca in derulare de reabilitare si extindere a Scolii cu clasele I-VII din sqtul Oso.i. Se supune la vot si se
i
aprotba cu unanimitate cu 13 voturi penlru
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