PROC.ES - VERBAL
-lncheiat astazi 24.februarie 2017 in cadrul sedin1ei Con,siliului locql al comunei Sin.esti
judetul Iasi, sedinld publicd ordinqrd convocatd prin Dispozilig nr, 26 tli.n l5 februarie 2017 a
Primqrului comunei S ineSt i ;
- Lucrdrile sedinlei au inceput la ora 8,09 la Sedinld participand I 3 consilieri dintre cei
consilieri convocali cqre compun consiliul local comun.ql.
De ssemenes mai participd in calitate de invitati :

I3

-

secretarul comunei, d-nut Loghin N.,
d-na Pricop V. operator de rol .fiscal,
d-nul Tomusescu O., contabilttl primariei,
consilierul personal al primarului, d-nul Loghin M.
-Dupd constatqrea prezentei consilierilor si a legalitatii sedin.tei, presedintele intreabq daca se
poate da citire ordinii de zi propuse de primar. Domnul primar informeaza presedintele si plenul ca
punctul l0 de pe ordinea de zi nu va mai /i supus dezbaterilor, urmand a fi retras din motivul ca
documentatiq aflata in suportul proiectului de hotarare nu este clara si completd. Presedintele de sedinta
da citire in continuare ordinii de zi care cuprinde 9 proiecte de hotqrqri s'i un numar de doua informari
privind rqpoqrtele de activitate ale compartimentului de registru agricol si ql celui de registratura
generala.

-D-nul consilier Atasiei Vasile, preSedintele de Sedin1d, ,supune spre aprobare urmdtoarea
ordine de zi:

1. - uprobaren procesulai verbul &l ;edinlei de consiliu locul din datu de 26 .01.2017
2" - aprobarea executiei bugetului local penlru anul 2017
3. - aprobareu Pkmului de aclluni sl lucriri de interes local pe anul 2017, conform Legii
nr.415/2001

-

a venitului minim garunlal,

4. - aprcbaret ntodiJicarii H.C.L.nr.90/2016 -privind taxele si impozitele locale pe 2017
5. - oprobarea Actului adilional nr"l8 lu Contrsctul de delegare a gesdiunii serviciilor
publice de alimentare cu &pa gi canalizare nr.48/2009 incheiut tntre AI?SACIS pi

6.
7,
8.

S. C.

APAI/ITAI, S.A.
-aproborea relelei qcolare din tnvtildmantul preuniversitar local pentru unul 2017-2018
-aprobarea situuliilor in care primarul poeile (rcordu ejutoare de urgenta;
-rtprobarea atribuirii unui spaliu pentru functionareu GAL,"STEJARaL" prht contract
de comodat

9.

-tprobarea prelungirii Contractului
su

lubrizare fn

co

man a S ineS t i nr. 7/ I

de delegarea gesliunii serviciului
5, 0 3, 2 0 I

public

de

6

- Rnport privind solutionsrea petitiilor inregistrate in cursul anului 2016;
- Raporl privind modul de actualizure lu zi a evidenlelor privind registrul ugricol.
inil i at or -p r imar u I c omun e i
Supusa lq vot, consilierii aprobd cu unanimitate de voturi 13 voturi PENTRU" nolta ordinea de zi
prezentatd.
Se incep discutiile de dezbqtere a proiectelor incluse, astJbl:
- pentru punctul nr.I al ordinei de zi -dL secretar supune aprobdrii P-V ale Sedinlei ordinqre de
consiliu din datq de 26 iqnuarie 2017. Nu sunt obiecSii asupra conlinulului Si redactarii procesului
verbal, Cu unanimitate I3 yoturi PENTRU -consilierii aprobd prin hotdrare insursirea procesului verbal
prezentat.
-pentru punctul 2 al ordinei de zi -d-nul contabil prezinta proiectul de hotarare si da citire
Raportului de specialitate cuprinzand toate sumele impartite pe capitole de venituri si cheltuieli.
Comisiile pe domenii prezinta avizelefavorabile pentru adoptarea proiectului de hotarare. Domnul
primar Holicov P. intreaba consilierii dacq qu nelamuriri sau intrebari. Nefiind obiec\ii ori amendamente
la acest proiect, se supune lavot si proiectul prezentat este aprobat in unanimitqte cu 13 voturi

,,PEN.TRU',

-penlru punctul 3 al ordinei

de zi- d-nul viceprimar Carcea D. prezinta referatul si lucrarile
executate cu persoanele ce au obligatia de a presta ore de munca in bqza Legii nr. 4 I 6/200 L
Dupafinalizarea lecturqrii lucrarilor cuprinse in raport domnul primar intreqba daca sunt si alte
propuneri pentru qceqsta problematica pusa in discutie.
-d-na consilier Margineanu R. Spune ca ar trebui prevazute si lucrarile de intretinere si curatenie din
iurul scolilor in pragul primaverii. Se raspunde ca se va tine cont de aceasta propunere si vafi inclusa in

cuprinse

a

fi

planul de lucrari si actiuni:
-d-nul consilier Prisacariu C. Spune ca e bine afi incluse si lucrarile de curatare si decolmatare a
santurilor de la strada principala a comunei;
-d-nul consilier Paftala A. Intreaba cqte persoone sunt cu obligatia de a presta munca in baza Legii
nr. 4 I 6/200I ; d-nul viceprimar raspunde ca in total ,tunt un numar de I 3 3 de persoane apte de munca si
care qu qceasta obligatie;
- d-nul primar Holicov P. intreaba consilierii daca mai sunt si alte propuneri. Nu se fac alte
pr opuner i din p arte a c ons ilier ilor.
Comisiile pe domenii prezinta avizele favorabile pentru adoptarea proiectului de hotarare. Nu sunt
obiec\ii ori amendamente la acest proiect. Supus la vot de.schis proiectul prezentat este aprobat tn
unanimitate cu I3 voturi,,PENTRU ""
-pentru punctul 4 ul ordinei de zi- d-na Pricop V. operator de rolfiscal in aparatul de specialitate al
primarului prezinta proiectul de hotarare si ofera pe scurt argumentarea legala a modificarilor ce se
doresc afifacute referitoare la taxele si impozitele locale. Comisiile pe domenii prezinta avizele
favorabile pentru adoptarea proiectului de hotarare, Nu sunt intrebari, obieclii ori amendamente la qcest
proiect. Supus la vot, proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -13 voturi ,,PENTRU ",
-penlru punctul 5 al ordinei de zi- d-nul secretar al comunei prezinta proiectul de hotqrare si
informeaza consilierii asupra continu.tului Actului aditional nr. l8 la Contractul de delegare gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu qpa Si canalizare nr.48/2009 incheiat intre ARSACIS Si S.C.
APAVITAL S.A,
Comisiile pe domenii prezinta avizele favorabile pentru adoptarea proiectului de hotarare. Nu sunt
obiec|ii ori amendamente la acest proiect. Supus lavot deschis proiectul prezentat este aprobat in
unanimitate cu 13 voluri,,PENTRU ".
-pentru punctul 6 al ordinei de zi- d-nul secretar al comunei prezinta proiectul de hotarare si
informeaza consilierii cd s-a primit aviz favorabil din partea Inspectoratului Scolar judetean lasi pentru
proiectul de hotarare comunicat ce priveste retequa scolara cuprinzand unitatile de invatamant
preuniversitar din comuna si ca potrivit prevederilor Ordinului M,E.C.S nr.5777/22.1L2016 aceastq
urmeazq a se aproba prin hotarare a consiliului local si ulterior comunicata catre inspectorat. Comisiile
pe domenii prezinta avizelefavorabile pentru adoptarea proiectului de hotarare. Nu sunt obiectrii ori
amendamente la acest proiect. Supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate cu l3

voluri,,PENTRU ",
-pentru panctul

7 ul oilinei de zi- prezinta domnul Loghin M. consilierul personal al primarului
nec.esitatea si legalitatea proiectului oferind explicatii consilierilor iar acestia se pronunta cu propuneri

stabilind cuantumuri minime si ntaxime pentru diferitele situatii deosebite, speciale in care priman,rl poate
acorda aiutoare de urgenta. Domnul primar se adreseaza consilierilor .epunand ca limita maxima pentru
aceste ajutoare putandfi stabilita undeva la cel mult 1000 de lei si de cel mult I500 de lei pentru situatii
de incendiu cand o familie necajita pierde casa si celelalte bunuri ,din motiv ca bugetul local este limitqt.
Consilierii sunt de acord cu optiunea primarului si stabilesc limitele minime si maxime care sunt
inscrise in tabel de catre d-na Pricop V., operator de rol fiscal. Lafinal, comisiile pe domenii prezinta
avizelefavorabile pentru adoptarea proiectului de hotarare, Nu sunt obieclii ori amendamente la acest
proiect, Supus la vot proiectul prezentat este aprobat in unanimitate cu l3 voturi ,,PENTRLJ ",
-pentru punctul I al ordinei de zi- domnul seuetar informeaza ca prin H.C.L. nr. 3/2014 a.fost
aprobata atribuirea gratuita a utxui spatiu pentru G.A.L. ,,Stejarul" si s-a prevazut in cuprinsul hotararii
si incheierea unui contract de comodat motiv pentru care nu trebuie adoptata inca o hotarare cu celasi
obiect. D-na consilier Mdrgineanu R. prezentatorul proiectului in fata consiliului, care e.ete si presedinte
al GAL ,,Stejarul", spune cq defapt se doreste aprobarea prin hotarare a spatiului cqre s-a identi/icat in
cladirea primariei si nu aprobarea modalitatii in sine, Domnul secretar pune inveclere ca trebuie refacut
(modificat) proiectul in acest sens. Consilierii sunt de acord cu aceste amendamente aduse la proiect. Nu
sun.t alte obieclii ori propuneri la acest proiect. Supus la vot proiectul prezentat este aprobat in
unanimitate cu

I3 voturi,,PENTRU

".

-pentru punctul 9 al ordinei de zi- d-nul viceprimar Carcea D. prezinta consiliului local proiectul
hotarare explicxand ca necesitatea adoptarii acestuia rezulta dinfaptul ca in Contractul de delegarea

de

gestiunii servicittlui public de salubrizare din comunq SineSti nr.7/15.03.2016, incheiat cu operatorul
econonic care ridicq gunoiul menajer din punctele de colectare, este stabilita durata contractuala pentru
un an. de zil.e acesta terminandu-se la inceputul lui martie si ca trebuie prelungit prin incheierea unui act
aditional in conditiile prevazute in contract si anume pentru inca o perioada de m.axim o jumatate din

perioada initiala adica pentru 6 luni. Fatq de cele prezentate consilierii sunt de acord si nlt sunt adresqte
alte intrebari saufacute obiectii. Supus lavot proiectul prezentat este aprobat tnunanimitqte cu 13 vo.l.uri
,,PENTRU ".
Dupa epuizareq tuturor celor 9 puncte qpro:ba,te cuprinse in ordinea de zi, d-nul I'oghin M,
eonsiliirul personql al primarului p:rezinto pe rand cele doua informari dand citire rapoartelor intocmite
de cqtre compartimentul de registru agricol si cel de reigistratura, explicand si argumentand legal
prezentqreo acestorq in consiliul local.
:Ordineq de zi fiind epuizatd, consilierii nemaiavdnd si glte probleme de adu.s in disculie, d-nul
presedinte al Sedinlei Atasiei V. multumeste de participqoe tuturor Si declard inchise lucrarile sedinlei
-Drept pentru cqre s-q inchetat prezentul proces- verbal.
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