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$edinfa extraordinarl cu convocare ,,de indattr" din data de 10.02.2022

$edinJa extraordinar6 cu convocare ,,de indatd" a Consiliului local Sdncel, din data de

10.02,2022 a fost convocatd de primarul comunei Sdncel, prin Dispozi1ianr.38109.02.2022.
La gedinta de ast6zi care se desftqoari in Sala mici a C6minului cultural Sdncel pentru a se

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

consilieri din totalul de 11 c6[i compun Consiliul local, primarul qi consilierul juridic cu exercitare

temporar[ de atribufii de secretar general. $edin{a de astdzi este statutard qi public6, publicitatea s-a

f6cut prin afiEarea dispoziliei de convocare in holul Primdriei qi pe site-ul institutiei:
www.primariasincel.ro.

Pregedintele de qedinfd supune aprobdrii consilierilor procesul verbal al qedinlei anterioare,

acesta se aprob6 cu 1l voturi pentru, a$a cum a fost redactat qi inaintat spre consultare
consilierilor.

Preqedintele de qedinld dd cuv6ntul d-lui primar pentru prezentarca odinei de zi qi anume:

1. Proiect de hotdrf,re privind aprobarea ordinei de zi;
2. Proiect de hotlrflre privind aprobarea utiliz[rii excedentului bugetului local in anul 2022;
3. Proiect de hotirire privind aprobarea Bugetului local al comunei S0ncel pe anul 2022;
4. Proiect de hottrrire privind aprobarea cererii de finanfare qi a devizului general pentru
proictul ,rModernizare strXzi in loc. Sincel, com. S0ncel, jud. AIba - latura sud", in vederea
depunerii in cadrul Programului Na{ional de Investi(ii,oAnghel Saligny".

Ordine de zi se aproba cu 11 voturi pentru, adoptdndu-se H.C.L. nr,1012022,
Urmdtorul proiect de pe ordinea de zi este inso{it de referatul de aprobare al primarului, de

raportul compartimentului buget - finanfe, de avizele favorabile ale comisiei de specialitate. Supus
la vot se aprob6 cu 11 voturi pentru, in felul acesta se adoptd H.C.L. nr.lll2022.

Preqedintele de qedinf6 dd cuv0ntul d-lui. primar pentru prezentarea proiectului de hotardre
privind aprobarea Bugetului local al comunei Sdncel pe anul 2022, care se supune la vot gi se aprobl
cu 11 voturi pentru, adopt6ndu- se in acest fel H.C.L. nr.1212022.

Se trece la ulimul proiect de pe ordinea de zi privind aprobarea cererii de finanfare qi a
devizului general pentru proiectul ,,Modernizare strdzi in loc. S6ncel, com. Sdncel, jud. Alba -
latura sud", in vederea depunerii in cadrul Programului Nalional de Investilii ,,Anghel Saligny",
propulere care se supune la vot gi se aprobi cu 11 voturi pentru, adoptdndu- se in acest fel H.C.L.
nr.1312022,

Nemaifiind alte probleme, preqedintele de qedint6 declard qedinfa inchis6.

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

P. secretar general al com. Sdncel

Ciungan Roxana - Alina


