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$edinfa extraordinartr cu convocare ,,de indatil" din data de 14.03.2022

$edin{a extraordinar6 cu convocare ,de indat6" a Consiliului local S6ncel, din data de

14.03.2022 a fost convocatl de primarul comunei Sdncel, prin Dispozi1ianr.48lll.03.2022.
La qedinfa de ast[zi care se desfbqoar6 in Sala micd a Clminului cultural S6ncel pentru a se

asigura distanfarea necesard a consilierilor qi a celor prezenti sunt prezenti un numir de 11

consilieri din totalul de 11 c6ti compun Consiliul local, primarul qi consilierul juridic cu exercitare

temporard de atribufii de secretar general. $edin{a de ast[zi este statutarl qi publicd, publicitatea s-a

fdcut prin afiqarea dispozifiei de convocare in holul Primdriei gi pe site-ul institutiei:
www.primari asincel.ro.

Pregedintele de gedinld supune aproblrii consilierilor procesul verbal al qedinfei anterioare,

acesta se aprob6 cu l0 voturi pentru, aqa cum a fost redactat qi inaintat spre consultare

consilierilor.

Preqedintele de qedin|[ d[ cuvdntul d-lui primar pentru prezentarca odinei de zi qi anume:

1. Proiect de hotlrire privind aprobarea ordinei de zi;
2. Proiect de hottrrflre privind aprobarea participlrii Comunei Sflncel, judetul Alba, prin

Consiliul Local la Pogramul Na{ional de Dezvoltare Rualtr, Submdsura 19 - ,,Sprijin pentru dezoltare
Iocala LEADER", Milsura 19.216B Renovarea satelor aferentil Planului de Dezvoltare Locali a GAL ,,Pe
Mureq gi pe Tirnave".

Ordine de zi se aproba cu 10 voturi pentru, adoptdndu-se H.C.L. nr.1812022.
Preqedintele de gedinf6 dI cuvdntul d-lui. primar pentru prezentarea proiectului de hotar6re

privind aprobarea partioipdrii Comunei Sdncel, judeful Alba, prin Consiliul Local la Pogramul Nafional de

Dezvoltare Rual6, Submlsura 19 - ,,Sprijin pentru dezoltare locala LEADER", Mdsura 19.216B Renovarea

satelor aferentd Planului de Dezvoltare Localb a GAL ,,Pe Mureq qi pe Tdrnave", adoptdndu- se in acest fel
H.C.L. nr.1912022.

Nemaifiind alte probleme, preqedintele de gedinfd declar6 qedinfa inchisS.

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

P. secretar general al com. Sffncel

Ciungan Roxana - Alina


