
ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SANCEL
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

$edin{a ordinartr din data de18,04,2022

$edinta ordinar[ a Consiliului local S6ncel, din data de 18.04.2022 a fost convocatl de

primarul comunei S6ncel, prin Dispo zilia nr. 97 I 12.04.2022.

La gedinta de astdzi care se desfrqoar6 in Sala micd a Cdminului cultural S6ncel pentru a se

asigura distanfarea necesard a consilierilor qi a celor prezenti sunt prezenti un numlr de I I
consilieri din totalul de 11 c61i compun Consiliul local, primarul qi consilierul juridic cu exercitare

temporard de atribulii de secretar general. $edinta de astdzi este statutar6 qi public6, publicitatea s-a

fdcut prin afiqarea dispoziliei de convocare in holul Primdriei qi pe site-ul institutiei:
www.primariasincel.ro.

Preqedintele de v6rstd, d-nul consilier Bdrbat Ioan aratd cd mandatul preqedintelui de qedinJd

ales pe trei luni s-a lncheiat qi cd va trebui ales un alt preqedinte de qedinf6, sens In care a qi fost
iniliat de cltre d-nul primax un proiect de hotardre. Este propus ca preqedinte de qedinfd d-nul.
consilier Oniga Nicolae, propunere aprobatd cu 11 voturi pentru qi se adopti astfel H.C.L. nr.
3312022.

Preqedintele de qedintb ales supune aprobErii consilierilor procesul verbal al qedinfei

anterioare, acesta se aprob6 cu 11 voturi pentru, a$a cum a fost redactat qi lnaintat spre consultare
consilierilor.

Preqedintele de gedinf6 di cuvdntul d-lui primar pentru prezentarea odinei de zi qi anume:

1. Proiect de hottrr6re privind alegerea unui preqedinte de qedinftr;
2. Proiect de hotlrAre privind aprobarea ordinei de zi;
3. Proiect de hottrrfrre privind actualizarea Regulamentului de organizare qi funcfionare

u C.L. SAncel, actualizat in conformitate cu prevederil OUG 5712019 privind Codul
administrativ;

4. Proiect de hottrrAre privind actualizarea Statutului Comunei SAncel, jude{ul Alba;
5. Proiect de hottrr6re privind aprobarea unor acte adifionale la contractele de inchiriere

piiqune comunall;
6. Proiect de hottrrflre privind aprobarea contului execufiei bugetare aferent trim. I

2022.
7. Diverse.
Ordine de zi se aproba cu 11 voturi pentru, adoptdndu-se H.C.L. nr.3412022,
Urm[torul proiect de pe ordinea de zi este inso]it de referatul de aprobare al primarului, de

raportul compartimentului juridic, de avizele favorabile ale comisiei de specialitate. Supus la vot
se aprob6 cu 11 voturi pentru, in felul acesta se adopt6 H.C.L. nr,3512022.

Preqedintele de qedinf6 dE cuvdntul d-lui. primar pentru prezentarea proiectului de hotardre
privind act:ualizarca Statutului Comunei S6ncel, judeful Alba, care se supune la vot qi se aprob6 cu 11

voturi pentru, adoptdndu- se ln acest fel H.C.L. nr.3612022.
Se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi acesta fiind rcprezentat de proiect de hottrr6re

privind aprobarea unor acte aditionale la contractele de inchiriere pdqune comunalS, care analizat qi
supus la vot se aproba cu I 1 voturi pentru gi se adoptb astfel H.C.L. nr.3712022.



Ultimul punct de pe ordinea de zi este lnsofit de referatul de aprobare al primarului, de
raportul compartimentului buget - finanfe, de avizele favorabile ale comisiei de specialitate.. Supus
spre analizl se aprobl cu 11 voturi pentru, tn felul acesta se adoptd H.C.L. nr.3812022.

La puctul diverse domnul primar inqtiinfeazd consilierii cu privire la urmatoarele:
- stadiul procedurii de achizilie a lucr[rilor de reabilitare a Scolii ,,I. P. Reteganu" Sdncel;
- stadiul lucrdrilor la canalizare Sdncel.

Nemaifiind alte probleme, preqedintele de qedinf[ declari qedinta inchis[.

PRE$EDINTE DE $EDrNT.tr
Cons. Oniga Nicolae

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


