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PROC.ES VERBAL
Incheiatqstazil9decembrie20l6 incqclrul sedin1ei Consiliului local al comuneiSinesti judetul
convoccttdprinDispozilianr.406dinl4,l2.20l6aPrimaruluicomunei

Iasi,sedin1tipublicdextraordinard
SineSti:

Lucrdrile sedinyei au incepul la ora 8,08 la Sedinlii participand 9 consilieri dintre cei I 3 consilieri
convoc:ali care compun consiliul locql comunal, absenldnd din notive personale con,silierii:
- Grigorovici Damienq, Margineanu Rozica, Paftala Ioqn-PquL si Tomusescu Lucian.
De qsemeneq nui participd de dt"ept sau in cqlitate de invitati:
- secretarul comunei d-nul Nancy Loghin
-d-nul Ciornei Necul.ai in cqlitqte de delegat satesc pentru.scttul O,soi,
- d-nul Tomusescu Octuvian contabil, d-na pricop Violetq operqtor de rol fiscal si d-nct Poftqla Elena,
responsabil cu achizitiile, cu totii din aparatul de specialitate al primarului comune Sinesti.'
Dupd constatqreq prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei din punct de vedere dl cvorumului
necesqr, secretqrul comunei se adreseqza consilierilor in vederea propunerii si alegerii unui presedinte de
sedinta pentru lucrarile de dezbatere curente motivat de lipsa presedintelui de sedinta ales pentru ultimul
trimestru al qnului, anLtnle doqmna consilier Grigorovici Damiana,
Consilierii propun si cad de acord in unanimitate pentnr dontnul consilier Carceq Dumitru sa
prezideze lucrarile sedintei defata. Dupa acest moment se trece la ordinea de zi.
D-nul contabil Tomu.sescu Octavian prezinta proiectul de hotarqre si mqterialele aflate in suportul
acestuia pentru rectificarea bugetului locql c?,t sumele transmise de cqtre D.G.F.P. Iasi prin adresele acestore
s'olicitand prin intertnediul primarului introducerea pe ordinea de zi a dezbctterilor invederea aprobarii,
Dornnul primar sustine si prezintafoqrte pe sct)rt necesilataea adoptarii si ct acestui proiect de hotararefiind
vorbq de sume ce vor echilibra diferite capitole de cheltuieli ale bugetului.
-DL consilier Carceq Dumitru, preSedintel.e de Sedinld supune spre aprobare urmdtoarea ordine
de zi:

1. --aprobareaprocesuluiverbalal gedinJeideconsiliulocal dindata de 08decembrie2076;
2, - aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2077;
J. - stabilirea si aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017;
4. - aprobarea rectificarii bugetului local pe trimestrul lV 2016.
-iniliator primarul comunei.
-Consilierii aprobd cu unanimitctte de voturi 9 voturi PENTRU" ordineq de zi prezentatd,
-pentru primul punct al ordin
-dl.secretar supune aprobdrii P-V ale $edinlei orclinare

de

con,siliu din datct de 08.12.2016 Nu sunt |uqri de cuvant squ obiectii asupra conlinutului Siredactarii

procesului verbal
-Cu unanimitate 9 voturi PENTRU consilierii aprobd prin hotdrdre insuSirea procesului verbal
.

prezentat,
de zi : d-nq Poftala Elena, responsabil cu achizitiile publice da citire
raportului sau de specialitate siprimei parti din proiectul de Strategiefiind intrerupta de catre d-nul consilier
PoJiala Adrian care propune expunereq unui rezumat cat mai scurt punctand doar proiectele importante si nu
cele curente ale institutiei. Consilierii sunt cle aceeasi parere ca pentru q scurta prezentqrea, fiindvorba de
mai multe pagini si cifre sa se mentioneze punctual proiecle mai mari qvule in vedere pentru anul 2017,
Domnul primqr intervine in prezentare sprefinalul acesteiasi spune ca aceste sume estintative si
multitudinea achizitiilor prinse in program ,sunt pentru aJi indeplinile conditiile legale in eventualitateq ivirii
posibil.itatilor de /inantare si implementare q qcestora.
Nu sunt ludri de cuvdnt, amendamente , propuneri fapt pentru care supus lq vot deschis proiectul
prezentat es'te aprobat tn una.nimitqte 9 voluri ,,PENTRU,
-pentru punctul 3 sl ordinei de zi -d-na Pricc,tp Violeta prezintd proiectul de hotarare, Expunerea
de motive si prezinta, la solicitarea si cu acordul tuturor consilierilor prezenti, succint anexele proiectului de
hotarare, mentionqnd ca pentru anul 2017 aufost pastrate acesleqsi niveluri de taxe si impozite cu exeptia
sitwatiilor unde legea a intervenit cu modificari eliminand sau modificand cuantumul. Nu sunt ludri de
cuvdnt, alte propuneri fapt pentru care supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unqnimitate 9
voturi ,,PENTR(/.

-pentru punctul 2 al ordinei

-pentru Bunctul 4 ol ordinei de zi- domnul contabil Tomusescu Octavian prezintd proiectul de
hotarare, si da citire Raportului sau de specialitate laproiectul de hotarare .
D-nul consilier paftala Adrian intervine, adresandu.se do;mnului primar si plenului spunand ca ar fi
bine
daca s-ar mai pune niste piatra pe drunrul de iesire din satul Sinesti situat deasupra dealului ce da
foarte
spre satul Osoi(sprefamilia Dohanica ca ultima casa din traseu) motivat defaptul ca este destul de circulat si
nu s-a mai pus de mult timp piatra. Domnul primar raspunde si adresqndu-se consilierilor spune ca infunctie
de sumele primite si nevoile identificate se va lua in considerare si acest lucru. Domnul consilier Paftala A.
mai intreaba, adre.sandu-se spre domnul consilier Carcea Dumitru, viceprimarul comunei, cam cand se tta
incepe efectiv sa se puna piatra. Domnul Carcea D. AJirma ca activitateq de pietruire va incepe imediat
intrucat sunt aduse deja anumite cantitati de piatra.
Supunandu-se la vot, consilierii adopta in unanimitate cu 9 voturi pentru proiectul de hotarare
privind rectificarea bugetului locql informo in care afost prezentat
Ordinea de zi fiind epuizatd, consilier'ii neavand si alte probleme de adus tn disculie, dl. pre,sedinte
al Sedin\ei multumeste de participare tuturor Si declard inchise lucrarile sedinlei, Drept pentru care s-a
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