
ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SINCEL
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
gedinfei ordinare a Consiliului local al comunei Sffncel, din data de 11,05.2022

Consiliul local al comunei Sdncel, s-a intrunit in gedin{a ordinard din data de

ll.O5.2022,laora 1530, la convocarea d-lui primar, facutd prin Dispozifia nr. 141105.05.2022.

$edinta a fost condusd de d-nul. consilier Oniga Nicolae - pregedinte de sedin[6, iar
la sedinfi au fost prezenti l1 consilieri din totalul de I I care compun Consiliul local Sdncel.

Pe ordinea de zi au fost inscrise spre analizd, dezbaterc gi adoptare, un numar de 7
puncte, dupl cum trmeazd:
1. Proiect de hotirire privind aprobarea ordinei de zi;
2. Proiect de hotirire privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei
Sincel, a imobilului teren intravilan, in suprafalil de 646 mp, inscris in CF. nr, 72768 S0ncel,
situat administrativ in com. SAncelr loc. S0ncel, str. Mihai Eminescu, nr. 101, jud. Alba;
3. Proiect de hotdrAre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei
S0ncel, a imobilului teren intravilan, in suprafafi de 557 mp, inscris in CF. nr,72769 Sincel,
situat administrativ in com. Sflncel, loc. Sdncel, str. Mihai Eminescu, nr. 101, jud. Alba;
4. Proiect de hotdr6re privind indexarea impozitelor qi taxelor locale, precum qi a taxelor
speciale, pentru anul2023 cu indicele reprezentfrnd rata inflafiei;
5. Proiect de hotirAre privind rectificarea bugetului local al comunei Sincel pentru anul
2022;
6. Proiect de hotirAre privind aprobarea unui act adi{ional la contractul de inchiriere pigune
comunaltr;
7. Proiect de hottrrire privind predarea ctrtre Ministerul Dezvoltirii Lucrarilor Publice si
Administratiei prin Compania Na(ional[ de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului qi

asigurarea condi{iilor in vederea executirii obiectivului de investi{ii ,,Proiect tip - Construire
CrepI Mictr, str. Mihai Eminescu, nr. 101, sat Sf,ncel, com. SAncel, jud. Alba;
8. Proiect de hotir0re privind modificarea qi completarea anexei nr. 3 la HCL 6412019
privind infiinfarea Serviciului Voluntar pentru Situa{ii de Urgen{I;
9. Diverse.

$edin(a a fost public6, publicitatea s-a fdcut prin afigarea dispoziliei de convocare la sediul
Primariei Sdncel.
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