PROCES VERBAL
incheiar asrizi l{.08.2015
La $edinta ordinari a Consiliului Locsl Sivinesti
La $edinla de astdzi sunt prezenti I5consilieri,dincei l5 consrlieri care oompun
Consiliul Local al comunei S6vine$ti.
Se constate ca procedura convocbrii s-a efectuat in condi!iile prevdzute de [ege, prin Dispozilia
Primarului comunei SEvinegti $i a convocdrii scrise
ln convocare au fost specificate, data,ora, locul deslEgurdrii, precum $i ordinea de zi propuse a se
discuta, conform prevederilor legale.
Din totatul de l5 consilieri locali, sunt prezenli 15, este intrunit cvorumLll - prin prezenta
majoritilii consilierilor localiin funclie, gedinfa este statutal6 - legal constituiti, Iucririle qedinlei
pot incepe, se pot adopta HCL.
La $edinla de astezi participe din partea Primdriei comunei Sivineqti, doamna secretar
Dumitrachi Elena Brindu$a .
Se dd citire la Dispozilia Primarului privind convocarea Consiliului Local in
Sedinla ordinard cu
ordinea de zi propusa:
l.Proiect de hotar6re privind modificarea gi completarea actului constitutiv statutului
li
Asociafiei de Dezvoltare lntercomunitard ',AQUA NEAMT" .
2. Proiect de hoter6re privind aprobarea Studiului de fezabilitate gi Indicatorii tehnico_
economici pentru prorectul "Achizifie echipamente $i servicii conexe relelelor de ape apd uzat5
$i
in judelul Neaml".
3, Proiect de hotdrare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul priva! a
terenuluiin suprafate de 941 mp, situat in intravilanul comunei Sdvineqti.
4. Proiect de hodrare privind modificarea HCL26/2015 cu privire la aprobarea pafticiphrii
Comunei Savine$ti la majorarea capitalului social al SC TROLEIBUZUL SA.
S.Proiect de hotdrare privind acordul consiliului Local pentru subtraversarea drumului de interes
Iocal cu conducta de comunicare intre iazuri, avend drept scop realizarea obiectivului de lucru
"Amenajare iazuri piscicole , dig de aparare, magazine furaje, gard si record electric,,, beneficiar
domnul Oglage Claudiu Lucian,in extravilanul comunei Sdvinegti, punct ,,Lunca Bistritei,'
6 .lntrebdri, intelpelari, discutii.
Se supune la vot ordinea de zi propusd a se discuta
Rezultatul !olului: - unanimirale de \oluri
Domnul Rosu Cheorghe i$i incheie mandatul de presedinte al Consilului Local, se solicita
propuneri pentru alegerea unui nou pregedinte.
Domnul Biegu Eric, propune pentru aceasta functie pe domnul Harabagiu Corneliu.
Se supune la vot aceasta propunere si cu unanimitate de voturi, noul pregedinte al Consiliului
Local Savinesti, pentru un mandat de trei luni este domnul Harabagiu Comeliu
Se discuta Procesul verbal al iedintei din data de 30.06.2015.
Se intreaba daca sunt modiflciri, completdri, adaugiri.
Se supune la vot Procesul verbal al scdintei din data de 30.06.2015
Rezultatulvotului:

-

P:14

C0

,.,1:1(Blaga Octavian

("Nota : P- pentru, C- contra, A abtinere)
Se discuta Procesul verbal al gedintei din data de l,+.07.2015.

)

modificari, comple6ri, adaugiri.
Se supune ia vot Procesul verbal al sedinteidin data de 14.07.2015
Rezultatulvotului:
P:
C
l:l(Blaga Octavian )
( Nota : P- pentru, C- contra, A abtinere)
Se di.cuta primul pLrncl de pe ordinea de zi
l.Proiect de hotdrare p vind modificarea $i completarea actului constitutiv $i statutului
Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitare 'IAQUA NEAMT" .
Domnul Primar- arata ci datorita faptului ce in cadrul ADI Aqua Neamt! a aderat comuna
Creceoani, s-a procedat la initierea prezentului proiect de hotarare, pentru a se aproba Actul
constitutiv si statutul Asociatiei, modificat
Se supune Ia vot P.oiectul de hotdrAre privind modificarea gi completarea actului constitutiv $i
statutului Asocjaljej de Dezvoltare Intercomunitard "AQUA NEAMT"
Rezulratul \olului: - unanimirare de \oturi
P
A:0
("Nota : P- pentru, C- contra, A abtinere)
Se discura punctul doi de pe ordinea oe zi.
Prciect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate $i lndicatorii tehnico-economici
pentru proiectul ",Achizifie echipamente gi servicii conexe relelelor de ap[ $i ap5 uzat6 in judelul
Se intreabd dacd sunt

-

11

0

-

15

C0

Neam1".

Domnii consilieri au putut studia anexele proiectului, acestea au fost prezentate in mape.
Dacd nu sunt intreb6ri, se supune la vot Proiectul de hotirare privind aprobarea Studiului de
fezabilitate Si Indicatorii tehnico-economici pentru p.oiectul "Achizilie echipamente qi servicii
conexe re.telelor de ap6 ti api uzatE in judelul Neamf",
Rczultatul rotului: - unanimirate de voruri

-

15

C0

-

15

C0

A:0
P
("Nota :P- pentru, C- contra, A abtinere)
Se discu.S punctul 3 de pe ordinea de zi
Proiect de hodrere privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniulprivat a terenului
in suprafati de 941 mp, situat in intravilanul comunei Sevine$ti.
D-na secretar- aratl cd este vorba despre HCL 2612015 cdnd s-a aprobat participarea Comunei
Sivine$ti la majorarea capitalului social al SC TROLEIBUZUL SA, Consiliul Judelean ne-a
informat cd in vederea constituirii operatorului regional pentru asigurarea serviciului de hansport
public local de persoane prin curse reguiate din cadrul Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitare
,,URBTRANS", aportul an natura a terenului aferent in suprafa$b de 9410 mp ,trebuie sd fie in
domeniulprivat
Se supune la vot Proiectul de hotar6re privind aprobarea trecerii din domeniul public in
domeniul privat a terenului in suprafati de 941 mp, situat in intravilanul comunei Sdvine$ti,
RezuhatUl \olului: - unanimitate de \oluri
A:0
P.
("Nota : P- pentru, C- contra, A abtinere)
Se discuti punctul 4 de pe ordinea de zi.
Proiect de hot5rere privind modil'icarea HCL 2612015 cu privire la aprobarea participarii
Comunei Sdvine$ti Ia majoralea capitaiului social al SC TROLEIBUZUL SA
D-na secretar- arata ca acest proiect are legatura cu cel discutat la punctul 3.

vot Proiectul de hotArare privind modificarea HCL 2612015 cu privire ia aprobarea
participarii Comunei Sevine$ti Ia majorarea capitaluluisocialal SC TROLEIBUZUL SA.
Rezultatul rotului: - unanimirate de \oluri
Se supune la

-

p.t5

C0

At\

("Nota : P- pentru, C- contra, A abtinere)
Se discuta punctul 5 de pe ordine,r de,/i.
Proiect de hotirare privind acordul Consiliului Localpentru subtraversarea drumului de interes
locai cu conducta de comunicare intre iazuri, avand drept scop realizarea obiectivului de lucru
"Amenajare iazuri piscicole , dig de aparare, magMine furaje, gard si record electric,,, beneficiar
domnul Oglage ClaLldiu Lucian,in extravilanul comunei Sdvine$ti, punct,,Lunca Bistritei,'.
Domnul Primar- aratd ce pentru a aobtine autorizatia de construire de la Consiliul Judetean
In vederea realizarii obiectjvului de lucru, trebuie sa ne dam acordul pentru subtraveNarca
drumului de interes Iocal cu conducta de comunicare intre iazuri.
Se supune ia vot Proiectul de hotdrdre privind acordul Consiliului Local pentru subtravemarea
drumului de interes local cu conducta de comunicare intre iazuri, avAnd drept scop realizarea
obiectivului de Iucru "Amenajare iazuri piscicole , dig de aparare, magazine furaji, gard si
record elect c", beneficiar domnul Oglage Claudiu Lucian,in extmvilanul comunei Sbvine$ti,
punct "Lunca Bistritei".
ReTultatul \olului: - unanimilare de \oruri
P: 15
c.0
A:0
("Nota: P- pentru, C- contra, A abtinere)
Se discuta ultimu I puncr de pe ordinea de zi.
lntrebdri, interpelAri, disculii.
Domnul Primar invita domnii consilieri locali la Serb[rile zilei comunei SAvinegti, care vor avea
loc in data de 16.08.2015, incepAnd cu orele 14,30.
Domnul Horciu Ioan solicita un extras din HCL 2312004 privind accesul utilajelor agricole pe
drumurile publice.
Domna secretar- se va oupa de acest aspect si v-a transmite postului de politie Savinesti.
Hotararea Consiliului Local adoptata in acest sens.
D-l Che
primita in urma efectu5rii lucrarilor la
Baza Sp

Domnul
Se declara sedmta

nta viitoare.
inchise drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal.
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Harubogiu Conteliu
pehtr u legal i I al e,
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Dumitruchi Brin.lu$q
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