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JUDETUT ALBA
coMUNA sANcpr,
CONSILruL LOCAL

PROCES VERBAL

$edinfa ordinartr din data de31,01,2022

$edinta ordinar[ a Consiliului local Sdncel, din data de 31.01.2022 afost convocatd de

primarul oomunei Sfuioel, prin Dispozilia nr. 26125.01.2022.

La gedinla de astlzi care se desfdqoard ln Sala mic6 a Cdminului cultural Sdncel pentru a se

asigura distanfarea ngcesarl a consilierilor qi a celor prezenti sunt prezenti un num[r de 10

consilieri din totalul de 1l c6ti compun Consiliul local, primarul qi consilierul juridic cu exercitare

temporarl de atribulii de secretar general. $edinta de astdzi este statutard gi publioi, publicitatea s-a

fdcut prin afiqarea dispozitiei de eonvocaxe tn holul Primdriei qi pe site-ul institutiei:
www.priqrariasincel.ro.

Preqedintele de vdrst6, d-nul consilier B6rbat Ioan aratl cd mandatul preqedintelui de

qedinld ales pe hei luni s-a lncheiat qi cd va trebui ales un alt pregedinte de qedinf6, sens In care a

qi fost iniliat de cltre d-nul primar un proiect de hotardre. Este popus ca preqedinte de qedinfd d-
nul. consilier Cipariu Darius - Alexandru, propunere aprobatd, cu 10 voturi pentru qi se adoptii

astfel H.C.L, nr, 112022.

Preqodintele de gedinfd ales supune aprobdrii consilierilor procesul verbal al qedinfei

anterioare, acesta se aprobl ou 10 voturi pentru, a$a gum a fost redactat qi lnaintat spre consultare
consilierilor.

Pregedintele de qedinfd dd cuvdntul d-lui primar pentru ptezentarcaodinei de zi qi anrme:
1. Prolect de hotilr0re prlvind alegerea unui preqedinte de gedinftr;
2. Proiect de hotlrflre privind aprobarea ordinei de zl;
3. Proiect de hottrr0re privind aprobarea Retelei gcolare a unlttrtilor de lnvtrftrmffnt din
comuna Sf,ncel pentru anul gcolar 2022-2023i
4. Proioct de hottrrire prlvlnd aprobaroa Planulul de acfiuni gi lucriri de interes local
pentru anul2022;
5. Proiect de hotlr0re privind aprobaroa modilictrrii organigramei gi a statului de funcfii
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sflncel -
judetul Alba;
6, Proiect de hottrr0re privind aprobarea lncettrrii contractului de concesiune rlr.
3044126.10.2015 tnchielat lntre Comuna S6ncel gi d-nul. Stan Traian, ca urmare a decesului
concesionarului;
7. Proioct de hotir6re privind actualizarea componenfei Conslliului Comunitar Consultativ
constituit la nivelul comunsl Sfrncel, judeful AIba qi aprobarea Regulamentului de organizare qi
funcfionare al acestuia;
8.I)iYerso.

Se propune suplimentarea ordinei de zi se suplimenteazdatincd doud proiecte dupl oum urmeaz6:
1. Proiect de hottrr0ro privind lnsuqirea dosumenta{lei tehnice cadastrale pentru inscrierea
in Carte Funciar[, a dreptului de proprietate prlvat[ ln favoarea comunei S0ncel, judeful
Alba, asupra imobilului situat ln intravilanul loc. S0ncel, com. Sflncel, jud. Alba, identificat
prln C.X'. n.73586, nr. top. l65l3llrtn suprafaftr de 48 mp.



2, Proiect de hottrr0re privind aprobarea propunerii de schimbare a destinafiei imobitului
denumit ,,Gr[dinifa Pilnadet', lnscris in Ctr' nr. 70876, nr. top. 70876-Cl, dln sat PInade,
proprletate public[ a comunei S0ncel,ln capeltr mortuar[,

Ordine de zi care se aproba cu 10 voturi pentru, adopttndu.se H.C.L. nr,212022,
Urmdtorul proiect de pe ordinea de zi este lnsofit de referatul de aprobare al primarului, de

raportul compartimentului juridio, de avizele favorabile ale comisiei de specialitate. Supus la vot
se aprobd cu 10 voturi pentru, ln felul acesta se adopt6 H.C.L. nr,312022.

Preqedintele de gedinfd dI cuvdntul d-lui. primar pentru prezentarca proiectului de hotar6re
privind aprobarea Planului de aofiuni gi lurlri de interes local pentru anul 2022, care se supune la vot qi se

aprobl cu 10 voturi pentru, adoptAndu- se ln acest fel H.C.L. nr, 412022,
Urm6torul punct al ordinei de zi ll reprezintl proiectul de hottrrdre privind aprobarea

organigramei qi a statului de funcfii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului oomunei S6ncel, oare aprobat cu 10 voturi pentru, reprezintd H.C.L. nr,512022,

Se trece la urmdtorul proiect privind aprobarea lncetIii cotractului de concesiune nr.
3044126.10.2015 lncheiat tntre Comuna S6ncel qi d-nul. Stan Traian, ca urmare a deoesului
concesionarului, care supus la vot se aprobd ou l0 voturi pentru, adoptdndu- se In acest fel H.C.L.
nr,612021,

Urm[torul proiect de pe ordinea de zi este tnsofit de referatul de aprobare al primarului, de
raportul compartimentului asistenld sociald, de avizele favorabile ale comisiei de specialitate.
Supus la vot se aprobi cu 10 voturi pentru, tn felul acesta se adopti H.C.L. nr,712022.

Preqedintele de qedinji dI cuv0ntul d-lui primar pentru ptezentarcaurmdtorului punct de pe
ordinea de zi qi anume, proiect de hot[r6re privind lnsuqirea documentafiei tehnice cadastrale peniru
Insorierea in Carte Funciard, a dreptului de proprietate privatl in favoarea comunei S6ncel, judeful
Alba, asupra imobilului situat ln intravilanul loc. S6ncel, com. S6ncel, jud. Alba, identifioat piin
C.F, nr. 73586, nr. top, l65l3ll,1n suprafaf 6 de 48 mp., care aprobat cu 10 voturi pentru, rcpreiintd
H.C.L. nr,812022.

Se trece la ulimul proiect de pe ordinea de zi privind aprobarea propunerii de schimbare a
destinafiei imobilului denumit,,Grddinifa Pdnade",lnsois ln CF. ttr,lOUA,nr. top. 70876-Cl, din
sat Pdnade, proprietate publicl a comunei Sdncel, ln capeld mortuarI, propunere care se supune Ia
vot gi se aprob[ ou 11 voturi pontru, adoptdndu- se in acest fel H.c.L. ar, glz0zz,

La punctul diverse se discut[ despre urmatoarele:
' schimbarea destinafiei imobilului denumit,,Grddinifa Pdnade" in capeld mortuard qi d6

citire adresei de la Prefectura Alba cu privire la acest lucru;
' d'nul. consilier Cipariu Darius intreabl dactr locafia capelei va fi definitivd,- d-nul consilier Biian lntreaba dac[ nu se poate transforma qi grldinita de la Iclod in

oapeld mortuarI;
- D-nul primar oferd l{muriri ou privire la toate intrebdrile;
Nemaifiind alte probleme, preqedintele de gedinf6 declar[ qedinta lnchis[.

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

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


