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$edinla extraordinard cu convocare ,,de indatd' din data de 21.12.2021

$edinfa ordinard a Consiliului local S6ncel, din data de 21,12.2021 a fost convocat6 de

primarul comunei S6ncel, prin Dispozilia nr. 275120.12.2021.

La gedinJa de astdzi oare se desfdqoard in Sala micd a Cdminului cultural Sdncel pentru a se

asigura distanlarea necesar6 a consilierilor gi a celor prezenti sunt prezenti un numir de l lconsilieri
din totalul de 11 c6ti compun Consiliul local, primarul qi consilierul juridic cu exercitare temporard

de atribufii de secretar general. $edinfa de astdzi este statutard qi public6, publicitatea s-a fdcut prin
afigarea dispozifiei de convocare in holul Primdriei qi pe site-ul institutiei: www.primariasincel.ro

Preqedintele de qedin{6 supune aprobdrii consilierilor procesul verbal al qedin}ei anterioare,

din data de25.11.2021, acesta se aprobE cu 1l voturi pentru, a$a cum a fost redactat qi inaintat spre

consultare consilierilor.
Preqedintele de qedinfi d[ cuvdntul d-lui primar pentru prezentarca odinei de zi qi anume:

Proiect de hotirire privind aprobarea ordinei de zi;
Proiect de hottrrire privind rectificarea bugetului local al comunei Sflncel pentru anul 2021 qi
modificarea programului de investifii publice;
Proiect de hottrrire privind aprobarea cotizatiei ctrtre Asociatia ,rlara Vinului" pentru anii
2021 -2022i
Proiect de hotlr6re privind aprobarea cotiza{iei ctrtre GAL TPe Mureg gi pe Tflrnave";
Proiect de hottrrire privind indreptarea unei erori materiale strecurate in HCL nr.
61112.10.2020 prin care s-a aprobat re(eaua de strtrzi in localiti{ile S0ncel, Ptrnade qi lclod,
aparfinitoare com. Sincel, jud. Alba;
Proiect de hottrrire privind insuqirea documentatiei tehnice cadastrale pentru inscrierea in
Carte FunciarI, a dreptului de proprietate privatl in favoarea comunei Sffncel, judeful Alba,
asupra imobilelor situate in intravilanul loc. S0ncel, com. Sflncel, jud. Alba, identificate prin
C.F. n.70457, nr. top. 165ll, in suprafa(ildel29 mp.qi C.F. nr.70395, nr. top. l65l2l2,in
suprafa(tr de 75 mp.

7, Proiect de hottrrire privind aprobarea contului de executie la data de 20,12.2021.
Primul proiect de pe ordinea de zi este insofit de referatul de aprobare al primarului, de

raportul compartimentului juridic, de avizele favorabile ale comisiei de specialitate. Supus la vot
se aprobi cu 11 voturi pentru, in felul acesta se adoptd H.C.L. nr.7812021.

Preqedintele de qedinfd di cuv6ntul din nou d-lui primar pentru prezentarea proiectului de
hotardre privind rectificarea bugetului local al comunei S0ncel pentru auil202l gi modificarea programului
de investi(ii publice, care se supune la vot qi se aprobd cu 11 voturi pentru, adopt0ndu- se in acest fel
H.C.L. w,7912021cu 10 voturi favorabile.

Urmdtorul punct al ordinei de zi il rcprezintdproiect de hotdr6re privind aprobarea cotiza[iei
cdtre Asociatia,,lara Vinului" pentru anii202l *2022, care aprobat cu l lvoturi pentru, reprezintd
H.C.L. nr.8012021.

Se trece la urm[torul proiect privind aprobarea cotiza]iei cltre GAL ,,Pe Mureg gi pe
Tdrnave", care supus la vot se aprob[ cu 11 voturi pentru, adoptdndu- se in acest fel H.C.L. nr.
8u2021,

Urm[torul punct al ordinei de zi iI rcprezintb proiect de hotdrdre privind indreptarea unei erori
materialo streourate in HCL nr, 6l/12.10.2020 prin gare s-a aprobat refeaua de strdzi in localitifile Sdncel,
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Pdnade qi Iclod, apartinitoare com. Sdncel, jud. Alba, carc aprobat cu l lvoturi pentru, reprezintl H.C.L.
nr.8212021.

Pregedintele de gedinfE dd cuv6ntul dJui primar pentru prezentarea urmbtorului punct de pe
ordinea de zi qi anume, proiect de hotdrAre privind insuqirea documentafiei tehnice cadastrale pentru
inscrierea in Carte Funciar6, a dreptului de proprietate privatdln favoarea comunei S6ncel, judeful
Alba, asupra imobilelor situate in intravilanul loc. Sdncel, com. Sdncel, jud. Alba, identificate prin
C.F. n. 70457, nr. top. 165ll, in suprafafd de 129 mp. $i C.F. nr. 70395, nr. top. 1651212, in suprafald
de 75 mp., care aprobat cu l lvoturi pentru, reprezintb H.C.L. nr,8312021.

Se trece la ulimul proiect de pe ordinea de zi privind aprobarea contului de execufie la data de

20,12,2021, propunere care se supune lavot qi se aprobl cu 11 voturi pentru, adoptAndu- se in acest
fel H.C.L. nr,8412021,

Nemaifiind alte probleme, pregedintele de qedinjS declari qedinfa inchis6.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Cons. Brad Sorin
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