ROMANIA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tel/fax : Q232-325L00 cod postal 707450
Nr, 3345 din 27.07.20L7

PROCES . VDRBAL
-lncheiat asIazi2T iulie 20 17 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.21512001 penlru
gedinta ordinard din data de 27.07,2017 prin Dispozilia primaruluicomuneiSinegti nr. 131 din 18.07.2017
-Notificarea convocdrii consilierilor s-a f6cut prin Invitalia nr.3177 din 19.07.2017,
-Publicitatea ordinei dezia gedin{eis-a realizat prin Publicalia nr. 11 din data de'19,07.2017 prin afigare la
avizierul orimdriei locale
-Lucrdrile gedintei ordinare a Consiliului local din data de 27 iulie 2017 sunt conduse de cdtre domnul
consilier lacob Gheorghitd Bebi conform HCL nr,S1 din 15 06.2017

- Lucririle sedintei au inceput la ora 8, , la gedin(d participd potrivit listei de prezentd sub semnaturd, consilieri
dintre cei 13 consilieri convocati care compun consiliul local comunal, absentdnd din motive personale consilierii:
Carcea Dumitru, Paftala Adrian, Prisacariu Cristinel 9i Paftala loan Paul.
De asemenea mai participd in calitate de invitati:
. Primarul comunei d-nul Petru Holicov
' secretarul comunei d-nul Nancy Loghin
- d-nul Octavian Tomugescu, contabil in aparatul de specialitate al primarului
- delegatul satesc al satului Osoi respectiv dl. Ciornei Neculai
-Dup5 constatarea prezentei consilierilor si a legalitatii sedintei, se trece la ordinea de zi.
-lj-l consilier lacob Gheorqhite Bebi presedintele de sedin
une spre aprobare urmetoarea ordine de zi
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-rectificarea bugetului local pentru trimestrul Ill -2017

voturi "PENTRU" ordinea de zi

prezentatd.

al gedinlei de consiliu local din data de 15.06.2017.
-dl.secretar supune aprobdrii P-V ale gedinlei ordinare de consiliu din data de 15 iunie 2017. Nu sunt obiectii asupra
continutului gi redactarii procesului verbal
-Cu unanlmitate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotdrdre insugirea procesului verbal prezentat, adoptanduse astfel Hotararea nr,5212017,
-Aprobarea procesului verbal

- stabilirea salariilor de bazd pentru functiile publice gi cont
aratul,.de specialitate al Primarului comunei
Sinegti gl seruicltTe publice fdrd personalitate juridicd din subordinea Consiliului local al comunei potrivit Legii nr,153/2017
privind salarizarea unitard a personalului pldtit din fonduri publice -prezentarea documentelor:
- d-nul secretar prezinta consilierilor raportul sau de specialitate la proiectul de hotarare.
- d-nul secretar se adreseaza plenului spunand ca dupa ce s-au cautat a se clarifica si intelege cat mai bine
modul de aplicare si interpretare a prevederilor referitoare la grilele de salarizare, dupa consultarea si cu reprezentantii
sindicatului, intalniri ale primarilor avute in cadrul A.C.O.R. inclusiv pe aceasta temd gi bineinteles dupd analizarea situatiei
financiare s-a luat decizia de a se propune spre adoptare proiectul in forma prezentata.

-dezbateri: Nu au fost prezentate obiectii ori alte propuneri asupra conlinutului proiectului propus
-Cu unanimitate 9 voturi "PENTRU " -consilierii aprobd prin hotardre insugirea procesului verbal prezentat, adoptandu-se
astfel Hotararea nr.5312017
.

- stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiazd consilierii locali pentru pafticiparea la gedinlele
consiliului local gi ale comisiilor de specialitate

a) -prezentarea proiectului de hotarare: -secretar.
-Nu sunt obieclii ori amendamente la acest proiect.
b)
-dezbateri:- Nu sunt
-Supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -9 voturi ,, PENTRU" , devenind Hotdrarea
Consiliului local Sinegti nr.54 12017.
.

) -pentru punctuf 4 al ordinei
2017.

a)

de zi : -pro,!eu._de hotrtrq1e_,p_ritin4: - rectificarea bugetului local pentru timestrul lll,

-prezentarea proiectului de hotarare: -secretar.

- d-nul contabil Tomugescu O. prezinta raportul sau de specialitate informand consilierii asupra impactului
bugetar al hotararii prin care s-au stabilit salariile personalului aparatului de specialitate si argumentand necesitatea,
oportunitatea si legalitatea corectiilor la unele capitole din buget continute in proiectul rectificarii prezentat prin initiatorul sdu,
primarul comunei. Nu sunt obiec[ii ori amendamente la acest proiect,
b) - dezbateri: Nu sunt
Supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -9 voturi ,, PENTRU" , devenind Hotdrarea
Consiliului local Sinegti nr.55 12017.
.

d-na consilier Mdrgineanu prezintd proiectul de hotarare, nota de fundamentare
Regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului consultativ,avizele comisiilor pe domenii
-Nu sunt interuentii ,obieclii ori amendamente la acest proiect.
-Supus la vot deschis proiectul prezentat este aprobat in unanimitate -10 voturi ,,PENTRU"
,

,

Dupa votul ultimului punctde pe ordinea de zi, d-nul primarse adreseaza consilierilor informandu-i asupra unor
proiecte locale pentru care s-a obtinut finantare prin programul PNDL. Astfel:
-d-nul primar spune ca "doresc sA vd dau o veste buna si anume ca s-a aprobat finantarea unui numar de trei proiecte
din cele dpuse la minister , anume proiectul infiintarii sistemului de alimentare cu apa si canalizare, modernizarea Scolii Sinesti
si construirea pulului forat",
- d-nul Ciornei N. Delegatul satesc pentru satul Osoi intreaba daca pentru proiectul de alimentare cu apa se va face
ceva efectiv pe parcursul acestui an;
- d-nul primar raspunde ca cel mai probabil aqnul acesta se vorface procedurile de studii, achizitii publice si mai
curand de anul viitor ne asteptam sa inceapa efectiv lucrarile la proiect; societatea Apa Vital va veni cu o parte din lucrari si se
va face satul Sinesti si satul Stornesti complet cu apa si canalizare iar pentru satele Bocnita si Osoi extinderea retelei de
alimentare cu apa se va face in functie de necesarul local si solicitarile (cererile) care vor fi,
- d-na consilier Mdrgineanu R. Doreste sa informeze primarul si consiliul despre faptul ca a obtinut participarea scolii
pe care o conduce in calitate de director in cadrul unui proiect Erasmus+ al carui scop este acela de a reduce cu 10% rata
absenteismului si a abandonului scolar orin cresterea interesului si a motivatiei elevilor de a oarticioa la activitati de oredareevaluare atractive si interactive desfasurate de cadre didactice cu abilitati profesionale imbunatatite din perspectiva europeana;
prin acest proiect urmeaza ca un anumit numarde cadre didactice, selectionate in acest scop, sa padicipe la un curs ce se va
desfasura in doua etape in orasele Roma si Floren{a; in momentul de fata proiectul este indeplinit in procent de aproximativ
80% mai ramanand finalizarea unor proceduri de achizitii publice; incheie prezentarea cu speranta cd acest proiect va fi de bun
augur si se va realiza scopul propus;
- d-nul primar o felicita pe d-na consilier Mdrgineanu R. pentru reugita implicarii in acest proiect urandu-i succes;
Ordinea de zi fiind epuizatd, consilierii nemalav5nd si alte probleme de adus in discu[ie, dl. presedinte
multumeste de participare tuturor gi declard inchise lucrarile sedintei.
-Sedinta ordinara s-a incheiat la ora: 08.45.
-Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.

al

gedintei

-in conformitate cu dispoziliile art, 10 din Legea nr.5212003, privind transparenta decizionald in
administratia public5, prezentul Proces verbal se va publica la sediul Primdriei SINESTI gi pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

bi
I
t

I

SEcRETAR,
. Nancv Lo

