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PROCES, VERBAL
-lncheiat astazi 15 iunie 2017 in cadrul sedin{ei publice ordinare
Consiliului local al comunei Sinesti iudetul lasi,
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-Consiliul Local al comunei Sinegti a fost convocat in conformitate cu art.39 alin.1 din Legea nr.21S|2OO1 pentru
gedinla ordinard din data de 15.06,2017 prin Dispozilia primaruluicomuneisinegti nr,104 din 09.06.2017.
-Notificarea convocdrii consilierilor s-a fdcut prin Invitalia nr, 2666 din 09.06.2017,
-Publicitatea ordinei de zi a gedintei s-a realizat prin Publicalia nr. 10 din data de 09.06.2017 prin afigare la
avizierul primdriei locale
-Lucrdrile qedinlei ordinare a Consiliului local din data de 15 iunie 2017 sunt conduse de cdtre domnul
consilier Carcea Dumitru conform HCL nr. 261 26.03.2017.
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- Lucr6rile sedin[ei au inceput la ora 8,11, la gedinld participd potrivit listei de prezenld sub semnaturd, 12 consilieri
dintre cei 'l 3 consilieri convocali care compun consiliul local comunal, absentdnd din motive p-ersonale consilierii:

. Grigorovici Damiana
De asemenea mai participd in calitate de invitati
' primarul comunei dl.Petru Holicov

:

.
.

secretarul comunei dl.Nancy Loghrn
delegatul s6tesc al satului Osoi respectiv dl. Ciornei Neculai
consilierul primarului dl.Mihai Loghin
-Dup5 constatarea prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei, se trece la ordinea de zi
-D-l consilier Carcea
a LJumttru
Dumitru presedintele
oresedintele de sedin
seclint; sununF snre anroherp rrrmitoerea
rrrmiinar ordine de
Nr,
crl.

Denunirea proiectului tle holarare, a rapoftulhi sau
itformarii care face obiectul tlezbaterii/analizei
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-
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-

proiect de hotarare privind;
-aprobarea procesului verbal al gedinlei de consiliu local din data

Initialor
/responsabil
de intocndreo
documenlului

-consi/ierii

Prezenttlor

-secretar

de 30.05. 2017

t
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Prezenlatorul
avizului din parteu
comisiei,4or de
soeciolilttlp

-lacob Gheorghlla
Bebi
Pricop Mihaela

proiect de hotarare privind:

-pnmar

- aducerea la cunostinta publicd a proiectelor gi actelor
administrative normative ale autoritdlilor admin istraliei publice
locale ale comunei Sinesfi iudeful /asl
-proiect de hotqrare privind
-aplicarea principiilor de transparenld prin aducerea la
cunogtinla puhlicului a informaliilor referitoare la a
documentaliile tehnico -economice aferente tuturor investiliilor
publice de pe raza administrativ teritoriald a comunei Sinesti
-proiect de hotarare privind;
- reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniut puhtic al comunei Sinesti
-proiecl de hotarqre pr jv.iryl;

-pnmar

-pnmar

-secretar

-prrmar

vtcepnmar

/acob Gheorghlla
Bebl
Prrcop Mihaela
Paftala Adrian
Carcea Dumttru

Paftala Adian

Grigorovici
Damiana

-pnmar

-viceprimar

Radu Constantin
Paftala loan Paul

-pflmar

secretar

Radu Constantin
Paftala loan Paul

-pnmar

secreEr

Mdrgineanu Rozica
Pricop Mrhaela

-consi/ierii

-secretar

-actualizarea Registrului local al spaliilor verzi din intravilanul
localitdlilor comunei Sinegti judelut lagi aftate in proprietatea
ori administrarea persoanelor fizice sau juridice care
gestioneazd 9l asigurii proteclia acestora potrivit prevederilor
legale.
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proiect de hotarare privind
-invitarea la Primdrie a persoanelor care au obtigalia sd
efectueze declaralii, ca modalitate de inscriere a datelor in
registrul agricol pentru perioada 201 i 201g

-

7
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proiect de hotarare privind
-aprobarea unor premii gi diplome de fidelitate cuplurilor care
au implinit 50 sau 60 de ani de cdsdtorie

proiect de hotarqre prfuind
- alegerea presedintelui

de sedinta pentru trim,til-2017

-/acob Gheorghila

Bebi
Pricop Mihaela

-Consilierii aprobd cu unanimitate de voturi 12

voturi "PENTRU"

ordinea de

zi

prezentatd

-Aprobarea procesului verbal al gedinlei de consiliu local din data de 30.05.2017
-dl.secretar supune aprobdrii P-V ale gedin{ei ordinare de consiliu din data de 30 mai 20'17 Nu sunt obiectii asupra
conlinutului gi redactarii procesului verbal
-Cu unanimitate 12 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal prezentat,
adoptandu-se astfel Hotararea nr. 4412017
- Aducerea la cunostinta publicd a proiectelor gi actelor administrative normative ale autoritdlilor administraliei
publice locale ale comunei Sinegfijudelul lagi

a)
b)
c)

-prezentarea documentelor: -dl.consilieral primarului
-dezbateri: nu sunt ludri de cuvdnt
-supus la vot deschis,cu unanimitate 12 voturi "PENTRU " -consilierii aprobi prin hotdrdre insugirea
procesului verbal prezentat, adoptandu-se astfel Hotararea nr. 45 12017

-Aplicarea principiilor de transparenld prin aducerea la cunogtinla publicului a informaliilor referitoare la a
documentaliile tehnico -economice aferente tuturor investiliilor publice de pe raza administrativ teritoriald a comunei
Sinegti
a) -prezentarea proiectului de hotarare gi documentatiei in suport: -consilierul primarului

b)
c)

-dezbateri:- Nu sunt obiec[ii ori amendamente la acest proiect
-supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -12 voturi ,, PENTRU" , devenind
Hotdrarea Consiliului local Sinegti nr.46 12017

- Reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al

comunei Sinegti

a)
b)
c)

-prezentarea proiectului de hotarare: -dl. consilier al primarului
- dezbateri: -Nu sunt interven{ii ,obiectii ori amendamente la acest proiect.
-supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -12 voturi ,,PENTRU" devenind
Hotdrarea Consiliului local Sinesti nr.4712017

- Actualizarea Registrului local al spaliilor vezi din intravilanul localitdlilor comunei Sinegti judelut lagi aflate in
proprietatea ori administrarea persoanelor fizice sau juridice care gestioneazd gi asigurd proteclia acestora potrivit
prevederilor legale.
a) -prezentarea proiectului de hotarare: -dl consilier al primarului

b)

c)
-

- dezbateri:- dl.consilier aJirmd ca documentatia registrului privind spatiile verzi nu este intocmita conform
legii si este incompletd
-dl.Carcea Dumitru -viceprimar remarca "fdce[i-le Dv. mai bune"
Nu mai sunt alte obieclii ori amendamente la acest proiect
-supus vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -12 voturi ,,PENTRU" devenind
Hotdrarea Consiliului local Sinegti nr.48 12017

D pentru punctuf 6 af ordinei de zi : - proiect de lrctemtre privind
lnvitarea la Primdrie a persoanelor care au obligatia sd efectueze declaralii, ca modalitate de inscriere a datelor in
registrul agricol pentru perioada 201 5 - 2019
a) -prezentarea proiectului de hotarare: -dl consilier al primarului
b)
c)

- dezbateri:- Nu mai sunt alte obiectii ori amendamente la acest proiect
-supus vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -12 voturi ,,PENTRU" devenind
Hotdrarea Consiliului local Sinegti nr.49 12017

-Aprobarea unor premii gi diplome de fidelitate cuplurilor care au implinit 50 sau 60 de ani de cdsdtorie
a) -prezentarea proiectului de hotarare: -dl. consilier al primarului
b) - dezbateri: -Nu sunt interventii ,obiectii ori amendamente la acest proiect,
c) -supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -12 voturi ,,PENTRU" devenind
Hotdrarea Consiliului local Sinegti nr.5012017
- Alegerea presedintelui de sedinta pentru trim.lll-2017
a) - prezentarea proiectului de hotarare: -dl. consilier al primarului
b) - dezbateri: -Nu sunt interventii ,obieclii ori amendamente la acest proiect
c) -supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -12 voturi ,,PENTRU" devenind
Hotdrarea Consiliului local Sinesti nr.5112017

-ordinea de zi fiind epuizata, consilierii nemaiavand
si alte probleme
-- - de adus in disculie, dl. presedinte
multumeste de participare tuturor gi decrard inchise
rucrarire ,"Jint"i
-Drept pentru care s-a incheiat prezentur proces_ verbal.
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N

Anexe:
1.

2.
3.

4.
5.

-_Dispozi[ia primarului comunei Sinegti nr. 104/2017

-Publicatia nr. 1 0t2017
-lnvita[ia la gedinta a consilierilor
-situa{ia prezentei la sedintd a.consilierilor (tabelul nominal cu semndturile consilierilor)
-Modul de votare a hotararilor ( 4 liste privino modul individuar oe exerlitare a
votului pentru fiecare
hotdrare adoptatd, confirmat prin semndturd de fiecare consirier)

gedinlei

