
ROMANIA
JUDETUL ALBA
coMUNA sAxcBl,
CONSILIUL LOCAL

$edinra "H:":ff''"t1ffl: Lo3'2022

$edinla ordinarE a Consiliului local Sdncel, din data de 3t.03.2022 a fost convocata de
primarul comunei SAncel, prin Dispo zilia w, gS 125 .03 .2022.

La gedinta de astlzi care se desldqoard in Sala mic6 a Cdminului cultural Sdncel sunt
ptezenli un numdr de 11 consilieri din totalul de 11 cdti compun Consiliul local, primarul gi
consilierul juridic cu exercitare temporarl de atribu{ii de secretar goneral. $edinta de ast6zi este
statutarl qi public6, publicitatea s-a f6cut prin afiqarea dispoziliei de ponvocare in holul Prim6riei qi
pe site-ul institutiei: www.prirqpriasincel,ro.

Preqedintele de qedinfd supune aprob[rii consilierilor procesul verbal al qedinfei anterioare,
acesta se aprobl cu I I voturi pentru, a$a cum a fost redactat qi lnaintat spre consultare
consilierilor.

Preqedintele de qedinfd dd cuvdntul d-lui primar pentru prezentweaodinei de zi gi anume:
1. Proiect de hottrr6re privind aprobarea ordinei de zi;
2. Proiect de hottrr0re privind aprobarea raportului de inventariere anuali a bunurilor

aparfinflnd domeniului public qi privat aI comunei Shncel pentru anil202l;
3. Proiect de hotlrire privind aprobarea numtrrului gi cuantumul lunar al burselor

gcolare pentru anul2022, pentru elevii din tnviftrmflntul preuniversitar de stat de Ia $coalagimnazialtr rlon Pop Reteganul,, S0ncel;
4. Proiect de hottrr0re privind insuqirea raportului do activitate desftrgurat[ de asistenfii

personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Sincel in semestrul II at anului 2021;
5. Proiect de hottrrflre privind insuqirea raportului de evaluaro teron extravilan qi dig

Lacul lui Galoq;
6. Proiect de hot{rf,re privind aprobarea participlrii Comunei S6ncel la realizarea

proiectului Vla Transilvanica (Calea Transilvaniei);
7. Proiect de hotilrfire privind aprobarea indrepttrrii unor erori materiale strecurate in

HCL nt, 61112,10.2020 prin care s-a aprobat rofeaua de strtrzi in localittrftle Sf,ncel, ptrnade gi
Iclod, aparfintrtoare com. S0ncel, jud. Alba;

8. Proiect de hottrrflre privind aprobarea cotlzatiel ctrtre ACOR Alba pentru anul 2022;
9. Proiect de hottrr0re privind aprobarea unui sprijin financiar pentru cultele roligioase

de pe raza comunei S0ncel;
10. Proiect de hottrr0re privind desemnarea a doi consilieri locali care si faca parte din

comisia de evaluare a secretarului general al UAT comuna s6ncel;
11. Proiect de hottrr0re privind informafiile de interes public;
12. Proiect de hottrrAre privlnd aprobarea unor acte adifionale la contractele de

lnchiriere piqune comunaltr;
13. Proiect de hottrrire privind predarea c[tre Ministerul Dezvoltlrii Lucrarilor Publice

si Administratiei prin g6-pania Nationaltr de Investitii (C.N.I.', S.A., a amplasamentului qi
asigurarea condifiilor in vederea executlrii obiectivului de investifii,,Construire Creqtr Mictr";

14. Diverse.
ordine de zi se aproba cu 1l voturi pentru, adoptdndu-se H.c,L. nr, z0l1022,



Urm[torul proiect de pe ordinea de zi este insofit de referatul de aprobare al primarului, de
raportul compartimentului buget - finanfe, de avizele favorabile ale comisiei de speclalitate. Supus
la vot se aprobi cu 11 voturi pentru, in felul acesta se adopt[ H.c,L. nr,2112022,

Preqedintele de qedinfd dE cuvdntul d-lui. primar pentru prezentarea proiectului de hotarare
privind aprobarea numdrului gi cuantumul lunar ai burselbr qcolare pentru gy51ut ZO2Z, pentru elevii
din invlflmdntul preuniversitar de stat de la $coal a gimnazial6 ,,Ion Pop Reteganul,, SAncel, oare se
supune la vot qi se aprobE cu 1l voturi pentru, adoptdndu- se ln acest fol H.C.L , nr,2212022,

Se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi acosta fiind rcprezentat de proiect de hot6r6re
privind insuqirea raportului de activitate desfdquratl de asistenlii personali ai persoanelor cu
handicap grav din comuna S6ncel in semestrul II al anului 2021,'cara analizat qi supus la vot se
aproba cu 11 voturi pentru qi se adoptd astfel H.c.L. nr. z3tzDzz.

Urmdtorul 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. Cu privire la
acest proiect d-nul. consilier Oniga Gheorghe face propunerea ca pe viitor, lacul s6 nu fie
concesionat. Domnul primar inqtiinfeazl faptu cd are in vedere qi variant unui parteneriat public -privat. Supus la vot se aprob[ cu I I voturi pentru, in felul acesta se adopt6 H.C,L. nr,2412022,

Pregedintele de qedinf[ d[ cuvdntul d-lui. primar pentru prezeniareaproiectului de hotar6re
privind, aprobarea participdrii Comunei Sdncel li realizwea proieetului Via Transilvanica (Calea
Transilvaniei). Referitor la acest proiect d-nul, primar exptl6 traseul pe zona comunei S6ncel.
Proiectul de hotdr6re se supune la vot qi se aprob[ cu 11 voturi pentru, adoptdndu- se in acest fel
H.C.L. nr.2512022.

Se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi acesta fiind rcprezerfiat de proiect de hot6r6re
privind aprobarea indreptdrii unor erori materiale strecurate in HCC w, 6l/l2.ld.ZOZO prin care s-a
aprobat refeaua de strdzi in localitlfile S6ncel, Pdnade qi Iclod, apafiindtoare eom. S6ncel, jud. Alba.
D'nul. consilier Poqa Alexandru inqtinfeazd faptul cd lncd mai existd erori cu privire la numerele
administrative atribuite imobilelor din anexa nr. 2laprezentul proiect. D-nul pii** explic6 faptul
cb HCL w, 6l/12.10,2020 va fi modificatd ori de c6te ori eri. nrrerur. Supus la vot pruruntul
proiect se aproba cu 11 voturi pentru gi se adoptd astfel H.c.L. nr,2612022,

Urmltorul punct de pe ordinea de zi este rcprezentatde proiectul privind aprobarea cotizatiei
cbtre ACOR Alba pentru ani2022, care supus la vot se aproba cu 11 voturi p.ntru, in felul acesta
se adoptl H.C.L. nr.2712022.

Preqedintele de gedinli dd cuvdntul d-lui. primar pentru prezentareaproiectului de hotar6re
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru culiele religioase be pr raru ro**ei S6ncel, care se
supune Ia vot qi se aprobl cu 11 voturi pentru, adoptdndu- se in acesi fel H.C.L. nr,2glil022,

Se trece la proiect de pe ordinea de zi privind desemnarea a doi consilieri locali oare sd fac[
parte din comisia de evaluare a secretarului general al UAT comuna Sdncel. Se d6 cuv6ntul d-lui.
consilier Birbat Ioan (preqedintele de v6rstd al CL S6ncel) care propune ca unul dintre consilierii
evaluatori sd fie d-nul. consilier Cipariu Darius - Alexandru. freqeOintele de gedinf6 propune la
r6ndul sdu oa cel de-al doilea consilier evaluator sd fie d-nul. consilier Bdrbat toan fropunlriit
fdcute se supun la vot qi se aprobI ou 1l voturi pentru, adopt6ndu- se in aqest fel H.C.L. nr.
29t2022.

Urmbtorul punct de pe ordinea de zi este reprezentat de proiectul privind aprobarea
informafiilor de interes public, care analizat qi supuJ la vot se airob6 cu t 1 voturi pentru,
adoptdndu-se H.C.L. nr. 3012022,

Preqedintele de qedinf6 dd cuvdntul d-lui. primar pentru prezentweaproiectului de hotardre
privind, aprobarea unor acte aditionale la contractele de inchiriere pdqune comunal6, Referitor la
acest proiect existI discu{ii privitoare la perioada de timp pe eare sunt lntocmite contractele,
perioada de timp cu care se prelungesc contractele, controaieli efectuata,incdrcdtvraminimd care
trebuie asiguratd de cdtre crescdtorii de animale. Supus la vot acest proiect este aprobat cu 8 voturi



pentru qi 3 abfineri qi cu menliunea cI prelungirea contractului cu incl3 ani va fi fldcut6 doar pentru
titularii de contract care au animale cu verific[ri prealabile, astfel se aprobd H.C.L. nr.3ll2021.

Se trece la ulimul proiect de pe ordinea de zi privind prodarea cdtre Ministerul Dezvolffirii
Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nalionala de Investilii ooC,N.I.,, S.A., a
amplasamentului qi asigurarea condiliilor in vederea execut6rii obiectiwlui de invesiilii
,,Construire Creqd Mi9{", gopunere care se supune la vot gi se aproba cu 11 voturi prnt*,
adopt6ndu- se in acest fel H.C.L, nr.32t2022,

La puctul diverse se discutd urmatoarele:
- infiintarea pe asociafia ACOR a unei acfiuni do adunare gi sterilizare a cdinilor fdr6 stdp6n;- proiectul privind dotarea serviciului public de administrare a domeniului public gi privat cu

ttactot, remorca si sdrfuifi, in comuna Sdncel, Judetul Alba ", prin Pogramul Naiional de
Dezvoltare Rual[, Submdsura 19 - ,,Sprijin pentru dezoltare iocala iEaOBR',, tutarrrru
19.216B Renovarea satelor aferentl Planului de Dezvoltare Locali a GAL ,,pe Mwoq qi pe
Tdmave", care s-a aprobat qi urmeazd sd fie semnat contractul de finanfare.
In continuare se dtr citire raportului anual al primarului privind siuafia socio-

economictr a comunei S6ncel ln anul 2021, raportului de acttvitate al viceprimarului comunei
S0ncel pentru alnlril2021, rapoartele de activitate ale consilierilor local ui-rr1n. S6ncel pentru
anul 2021, raportului de evaluare a implementilrii Legii nr, 544t2001 in anut iO2t qi
raportului de evaluare a implementtrrii Legii nr. S2tZ003 in anul 2021,

Nemaifiind alte probleme, preqedintele de qedintE deolartr gedinfa inchis6.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Cons. Cipariu Darius -Alexandru

P. secretar general al com. S6ncel
Ciungan Roxana - Alina


