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PROCES - VERBAL
lncheiat astazi 11 mai 2017 in cadrul sedinlei publice ordinare a
Consiliului local alcomunei Sinesti iudetul lasi,

>

Consiliul Local al comunei Sinegti afostconvocatpentrugedintaordinarddindatade 11.05.20'l

7

prin

Dispozilia primarului comunei Sinegti nr.83 din 05,05.2017,
> Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut prin Invitatia nr. 2170 din 05.05.2017,
> Publicitatea ordinei dezia gedinleis-a realizat prin Publicatia nr.8 din data de24.03.2017 prin
afigare la avizierul primdriei locale

>

Lucrdrilegedinlei ordinareaConsiliului local dindatade 11mai 2017 suntcondusedecdtredomnul

consilier Carcea Dumitru conform HCL nr.

261

.2017.

Lucrdrile sedintei au inceput la ora 8,'1 3, la gedintd participd 12 consilieri dintre cei 13 consilieri
convocali care compun Consiliul local comunal, absentdnd din motive personale consilierii:
- Paftald loan-Paul,
De asemenea mai participE in calitate de invitati
- secretarul comunei dl.Nancy Loghin
delegatul sdtesc al satului Osoi respectiv dl. Ciornei Neculai
n,.^A
^^^^+^+^ prezentei consilierilorsi a legalitatii sedintei, se trece la ordinea de zi.
uupq uvrorqrcrea
D-l consilier Carcea Dumitru, pregedintele de gedintd, supune spre aprobare urmdtoarea ordine de zi:
1. -aprobarea procesului verbal al gedinlei de consiliu local din data de 27.04.2017;

2. -aprobarea incheierii unui contract prestiri servicii cu Direclia pentru Agriculturd judeteand lagi
contract avind ca obiect realizarea Planului de Amenajament Pastoral pentru UAT.Sineqti.judelul lagi;
3. -aprobarea constituirrii Consiliului comunitar consultativ gi Regulamentului de organizare 9i functionare
al acestuia;
4, -aprobarea ,,Listei resurselor existente la nivel local, intocmiti in vederea desffiguririi activititii de
identificare a situatiilor. de risc" in cazurile copiilor cu pdrinfii plecali la muncd in strdinitate"
-ini{iator -primarul comunei
-Consilierii aprobd cu unanimitate de voturi 12 voturi PENTRU" ordinea de

zi

prezentat6.

-pentru primul punct al ordinei de zi: dl.secretar supune aprobarii P-V ale gedinlei ordinare de consiliu
din data de 7 ianuarie 2016. Nu sunt obieclii asupra conlinutului 9i redactarii procesului verbal.
Cu unanimitate cu 1 2 voturi PENTRU -consilierii aprobd prin hotirdre insugirea procesului verbal prezentat
adoptandu-se astfel Hotara rea nr.3612017
.

-pentru punctul 2 al ordinei de zi; d-nul secretar prezintd consilierilor adresa din partea Directiei Agricole
lasi si faptul ca prevederile O.U.G. nr.3412013, modificate ultima data prin Legea nr.1612016, obligd incepand cu anul
2018, aplicarea amenajamentului pastoral. D-nul presedinte prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive din
suportul acestuia. Nu sunt obieclii ori amendamente la acest proiect. Supus la vot deschis proiectul prezentat este
aprobat in unanimitate cu 12 voturi ,,PENTRU , devenind Hotdrarea Consiliului local Sinegti nr.3712017.
-pentru punctul 3 al ordinei de zi- d-nul presedinte da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive.
D-na consilier Mdrgineanu doreste si insistd sa fie luate in atentie si sd fie informat si domnul primar pentru a fi luate
masurile ce se impun, prin compartimentul de asistentd sociald, fata de cazurile mai speciale pe care le cunoaste pe
raza comunei menlionand astfel urmatoarele familii: Savu Litd, Ddrdbdneald, Ciobanu, Cristea, Anton, Rdducanu,
Vieru (Stornesti) si Brezuleanu (Stornesti), Mai precizeaza d-na consilier Margineanu cd aceaste cazuri trebuiesc
neaparat rezolvate si cd desi au mai fost probleme in trecut cu astfel de situatii nu s-a facut nimic de catre asistentul
social care raspunde de protectia copilului din cadrul primarrei precum si cd cei de la Directia GeneralS de Asisten{d
Socia16 gi Protectia Copilului lagi au facut sesizari la care nu s-a raspuns si sunt si cazuri de copii care nu merg la
scoala, toate trebuind sa fie rezolvate de catre asistentul social si cu o impllcare a primarului in rezolvarea lor,
D-nul secretar se adreseaza d-nei consilier Margineanu cu rugamintea de a prezenta in scris cele sesizate
cu toate detaliile pe care le cunoaste pentru a fi aduse la cunoastinta domnului primar si in vederea dispunerii
masurile care suni prevazute de lege pentru astfel de situatii.
D-nul Paftala Adrian prezintd avizele comisiilor pe domenii.Nu suni obiectii ori amendamente la acest
proiect. Supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -12 voturi ,,PENTRU
-pentru punctul 4 al ordinei de zi, d-nul secretar spune ca acest proiect de hotarare se incadreaza in
aceeasi problematicd a asistentei sociale sivizeaza cazurile de risc pentru copii cu parintii plecati la munca in
strainataie. D-nul presedinte prezintd proiectul de hotarare si materialele din suportul acestuia.Comlsiile pe domenii
prezinta avizele favorabile pentru adoptarea proiectului de hotarare.
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unanimitate 12 voturi ,,PENTRU ".
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Ordinea de zi fiind epuizatS, consilierii nemaiavSnd si alte probleme de adus in discutie, dl. presedinte al
qedintei multumeste de participare tuturor 9i declard inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
- f n conformitate cu prevederile art.42, alin, (4) din Legea nr.21512001 ne asumdm responsabilitatea

veridicitdlii celor consemnate,

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,

SECRETAR,
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