ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SINESTI JUDETUL IASI
TeU Fax 0232/3250100 cotl postal 707450

Nr. 2094 din 28,04.2017

PROC.ES VERBAL
-Incheiat qstqzi 27 aprilie 2017 in cachul sedinlei Consiliului local al comunei Sinesti
judetul lasi, sedintrd publicd ordinard convocatd prin Dispozilia nr, 61 din 19 aprilie 2017 a
Primqrului comunei SineSti :
- Luudrile sedinlei au inceput la ora 8,09 lq Sedintrd participd l2 consilieri din cei I3
convocali cqre compun Consiliul locctl comunal, absentdnd din motive personale consilierii: Atasiei
Vasile.

-

De qseme:nea, la dezbaterile sedin.tei, mai participd:
-d-nq lacob Cristina in calitqte de secretar delegat intrucat dl. Nancy Loghin - seuetarul UAT lipseste
din motive de sanatate:
- d-nul O. TomuSescu contabilul primariei;
- d-na Pricop Violeta, operator de rol Jiscal in aparatul de specialitate al primarului;
- d-nul Ciornei Neculai, delegtl satesc in Consiliul local pentru a reprezentq interesele satului Osoi.
-Dupd constatqrea prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei, se trece la ordinea de zi.
-D-nul consilier Carcea Dumitru, preSedintele de sedinfd, supune spre aprobare
urmdtoqrea ordine de zi:
1. - aprubarea procesului uerbal al Sedinlei de consiliu lacal ditr dutfi de 28,03.2017;
2. - desemnarea persaanelor care pot inlocui reprczentantul Consiliului local Sinesli in Adunareu
Generala t Asociutiei A,D.I.S, Iasi;
3. - aprobarea tecerii din domeni.ul puhlic in domeniul pfival al comunei Sinestl, judetul Iasi a unui
bun mijoc Jix in scopul scoaterii din functiune, demolare, cas&re si valoriticare, in conditiile legii;
4" - stabilires si aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor sunxe ce sefac venit al bugetului local
pentu anul 2018;
5. , - aprobarefi exeeutiei bugetului locs,l al comunei Sinesti, judelul lasi penfi'w trimestrul I, anul 2017,
- inili at or -p r imur ul c o mun ei
-Consilierii aprobd cu unanimitqte de voturi I2 voturi PENTRU" ordinea de zi prezentatd,
- pentru primul punct ol ordinei de zi -d-nq secretqr delegat lqcob C, supune aprobdrii P-V ale SedinSei
ordinqre de consiliu din data de 28 martie 20I7. Nu sunt obieclii asuprq conlinutului sau redactarii procesului
verbal, Cu unanimitate I2 voturi PENTRU -consilierii aprobd prin hotdrdre insuSirea procesului verbal prezentat.

-pentru punctul 2 sl ordinei

de zi -d-nul primar prezinta proiectul de hotarare explicand
consilierilor ca este mqi mult o formalitate stabilireq celor care sunt imputerniciti care pot inlocui, in
situatiile in care qcestq nu poqte /i prezent, ireprezentqntul Consiliului local Sinesti in Adunarea
Generala a Asociatiei A.D.l,S. Iasi, iar datJiind qdresavenita din partea qsociqtiei prin cere se
solicitq aceqstq trebuie dqta aceasta hotarare, iar propunereafiind de q rqmane qceiasi membri
stqbiliti si in hotqrareq de anul trecut. Nu sunt adresate intrebdri, formulate obieclii sau alte propuneri
la acest proiect. Supus lqvot deschis proiectul prezentat este aprobat inunanimitqte -12 voluri
,,PENTRU'"

-penlru punctul 3 al ordinei

de zi.- d-nul primar prezinta proiectul de hotarqre si spune
proiect
consilierilor ca acest
desi arfi trebuit safie dezbatut in sedinta anterioctrq, din lipsa unor
mqteriqle in suportul acestuict afost amanatq prezentqrea lui in cqdrul Consiliului local. Fiindfoarte
cunoscuta situqtia defapt in cqre se afla oceasta cladire, care este degradata qproqpe intotalitqte si
nu mai poatefi reabilitata, ea prezentqnd pericol pentru cei cere s-qr afla in imediata ei apropiere si

mai mult decat qtat a devenit un loc unde cetatenii iresponsabili qrunca gunoi menajer ,si alte deseuri,
aceasta stqre de lucruri trebuie sa inceteze urmand cq locqtiq safie curatata si disponibila pentru a/i
folosita in alt mod. Consilierii sunt intru totul de acord. Supus la vot deschis proiectul prezentqt este
aprobat tn unanimitate -12 voturi ,,PENTRU".

-pentru punctul 4 al ordinei de zi - d-nq Pricop V. prezintd proiectul de hotqrqre si dd citire
raportului sau de specialitate prezentand toate sumele cefac obiectul proiectului de hotarare privind
tqxele si impozitele pentru qnul 2018. Fata de cele prezentate o pqrte a consilierilor se exprimd ca nu
qr trebui sq creqscq cuqntumul taxei pentru viza anuala pentru activitdli economice, pentru anul 2018,
Domnul primar intervine si spune cq este de acord cu propunerea dorita de consilieri si safie
modfficat pentru q ramqne la acelasi nivel cq q.nul trecut. Presedintele de sedinta supune la vot acest
qmendement in sensul ramanerii la nivelul anului 2017 fara majorarea prevazuta pentru 2018,
Consilierii aproba modfficarea propusq, abtinandu-se de la vot consilierii Pricop Ioqn, Rqdu
Constantin si Pricop Mihaela. Comisiile pe domenii prezinta avizele favorabile adoptarii proiectului

de hotarare. Se supune lavotfinal proiectul de hotarare in.forma sa amendata, care este aprobat in
unanimitate cu I 2 uoturi,,PENTRU".
-Dentru punctul,S JLlllAneiJlgAi-d-nul contabil O. TomuSescu, prezintd raportul de
specialitate nr.1 67 1/2017 la proiectul de hotarare privind executia bugetului local pentru trimestrul I,

anul 20l7.

- d-nul primar intreaba unde s-a incasat mai eJicient pana acum; d-nul contabil raspunde ca
anul acesta incasarile pentru impozitele locqle de la persoanele fizice au fost chiar foarte bune
probabil si pe fondul beneficierii de reducerea de I 0% aplicabila pana la finele lunii martie.
Nu sunt adresate al.te inftebdri, formulate obieclii sau alte propuneri la acest proiect. Supus la
vot deschis proiectul prezentat este aprobat tn unanimitate -12 voturi ,,PENTRa',
-Ordinea de zifiind epuizatd, consilierii nemaiavdnd si alte probleme de adus in disculie, d-nul.
presedinte al Sedin1ei multumeste de participare tuturor Si declard inchise lucrarile sedinlei
-Drept pentru. care s-q incheiat prezentu.l proces- verbal.
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