
ROMANIA
JIIDETUL ALBA
COMUNA SINCEL
CONSILIUL LOCAL I

MINUTA
gedinlei ordinare a Consiliului local al comunei Sffncel, din data de31.01.2022

Consiliul local al comunei S6ncel, s-a intrunit in gedinta ordinard din data de

3LOl.2o22,la ora 1530, la convocarea d-lui primar, facutl prin Dispozi[iaw.26D5,01.2022.
$edinla a fost condus6 de d-nul. consilier Cipariu Darius - Alexandru - pregedinte

de sedint5, iar la sedinti au fost prezenti 10 consilieri din totalul de 11 care compun Consiliul
local S6ncel.

Pe ordinea de zi au fost inscrise spre analiz6, dezbaterc gi adoptare, un numar de

8 puncte, dupl cum trmeazl:

1. Prolect de hottrr0re privind alegerea unui preqedinte de qedinftr;
2. Proiect de hottrrf,re privind aprobarea ordinei de zi;
3. Proiect de hottrr6re privind aprobarea Refelei pcolare a unittr(ilor de lnvtrtitm0nt din
comuna SAncel pentru anul gcolar 2022-2023i
4. Proiect de hotlrire privind aprobarea Planului de actiuni qi lucrtrri de interes local
pentru mal2022;
5. Proiect de hotlrire privind aprobarea modificlrii organigramei qi a statului de functii
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sffncel -
judeful Alba;
6, Proiect de hotlrffre privind aprobarea lncetlrii contractului de concesiune nr.
3044126,10,2015 lnchieiat lntre Comuna Sincel gi d-nul. Stan Traian, ca urmare a decesului
concesionarului;
7. Proiect de hottrrire privind actualizarea componenfei Consiliului Comunitar Consultativ
constituit la nivelul comunei Sfincel, jude{ul Alba qi aprobarea Regulamentului de organizare qi

funcfionare al acestuia;
8. Diverse.

Ordinea de zi se completeazl cu inc[ doul puncte dupd oum wmeazd:
1. Proiect de hottrr6re privind insuqirea documenta(iei tehnice cadastrale pentru inscrierea
ln Carte Funciartr, a dreptului de proprietate privattr in favoarea comunei Sflncel, judeful
Alba, asupra imobilului situat in intravilanul loc. Sflncel, com. Sf,ncel, jud. Alba, identificat
prin C.F. n.73586, nr. top. l65l3ll,in suprafa{tr de 48 mp.
2. Proiect de hottrrflre privind aprobarea propunerii de schimbare a destina{iei imobilului
denumit ,,Grtrdini{a Plnade", inscris in CF nr. 70876, nr. top. 70876-Cl, din sat Ptrnade,
proprietato publicil a comunei Sfincel, in capelil mortuartr

$edinta a fost public5, publicitatea s-a ficut prin afiqarea dispozitiei de convocare la
sediul Primariei S6ncel.

PRE$EDINTE
Cons. Cipariu Darius - Alexandru
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Ciungan Roxana - Alina
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Ciungan Roxana - Alina


