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                     Încheiat  azi  20 decembrie  2019    în şedinta  extraordinară   a Consiliului local Şincai   
,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
                    Sedinta a fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr.148   din   16.12   2019  
prevederile  art. 133  alin (2), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (3) lit. b)  şi art. 196 alin. 
(1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
    Sunt prezenţi     unsprezece  consilieri   din totalul de  unsprezece consilieri  in functie . 
   La şedinţă mai  participă  domnul primar ,doamna  secretar   ,dl contabil . 
   Se  arata ca  din punct de vedere  procedural , şedinţa este legal constituită, potrivit O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
  Se prezinta  ordinea   de  zi  : 

  1.Proiect  de hotarare privind aprobarea modificării Statutului ASOCIAȚIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA MUREȘANĂ” prin încheierea unui act 
adițional , statul aprobat prin HCL nr. 8/2018 
        2.Proiect  de hotarare privind institurea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, în comuna 
SINCAI . 
       Procesul verbal al sedintei ordinare din   luna   noiembrie  2019,va vi prezentat si supus spre aprobare in 
sedinta ordinara urmaroare. 
Se trece  la punctul     1 Proiect  de hotarare privind aprobarea modificării Statutului ASOCIAȚIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA MUREȘANĂ” prin încheierea unui act adițional , statul 
aprobat prin HCL nr. 8/2018. 
 Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare  , avizul comisiei  de  specialitate .  
 Nu  sunt discuti.Se supune spre aprobare Proiect de hotarare   privind aprobarea modificării 
Statutului ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA MUREȘANĂ” 
prin încheierea unui act adițional , statul aprobat prin HCL nr. 8/2018, 
  se aproba cu  unsprezece voturi pentru  din totalul de unsprezece consilieri  in functie  conform 

HCL nr52  din 20 decembrie  2019 . 

      2. Proiect  de hotarare privind institurea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, în comuna 

SINCAI .Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate . 

Doamna Sandor Viorica am o intrebare ,la persoanele juridice ,noua ne vor aduna separate 

Dl primar* se vor cantari separate si va trebui sa depuneti o declaratie  la Primarie, se vor pune containerele 

si in Pusta impreuna si se va colecta  selectiv,in ianuarie se va modifica iar pretul. 

Se supune  spre aprobare”  . Proiect  de hotarare privind institurea taxei speciale de salubrizare pentru anul 

2020, în comuna SINCAI si se aproba  in unanimitate de voturi conform H.C.L. nr.52    din 20 decembrie  

2019. 

Doamna presedinte  multumeste pentru prezenta si doresete sarbatori  fericite. 

Dl primar multumeste pentru colaborare   si  ureaza Sarbatori fericite si La multi ani ! 

           Prezentul  proces verbal a fost intocmit conform inregistrarii audio. 

Alte probleme nefiind  la ordinea de zi  se încheie prezentul proces verbal în două exemplare  spre cele 

legale. 
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