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P R O C E S    V E R B A L 

                     Încheiat  azi  6 iulie   2020    în şedinta  extraordinară online    a 
Consiliului local Şincai   ,convocata  la sediul Primăriei Şincai , sedinta s -a 
desfasurat online. 
                    Sedinta a fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr.47   
din  1.07 .2020   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, art.24 din Ordonanla de urgenta a Guvernului 
nr. 1/1999 privind regimuI starii de asediu ;si regimul starii de 
urgenta;DecretuI nr. 195/2020 privind instituirea stirii de urgenta  pe 
teritoriuIRomaniei, incepand cu data de 16 martie 2020,Decretul nr. 
240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul 
Romaniei;- Ordonanta militara nr.1/2020 privind unele  masuri de prima  
urgenta care privesc aglomerarile de persoane si  circulatia transfrontaliera a 
unor bunuri; 
- Ordonanta militara nr. 2 si 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii 
COVlD-19. 
    Sunt prezenţi online   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, 
Doamna presedinta Macavei  Petraliana  Rodica   prezinta  ordinea   de  zi  : 
           1Proiect de hotarare  Privind aprobarea neasumării responsabilităţii 
de către UAT Comuna  Sincai a organizării şi    derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a    
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative, aferente    Programului pentru Şcoli al României 
            2.Proiect de hotare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
şedinţele Consiliului local Sincai  pe  o perioadă de trei luni( august-
octombrie   2020 ) 
         Se supune spre aprobare ordinea de zi si se aproba in unanimitate de 
voturi . 
Procesul verbal al sedintei ordinare din   luna   mai  2020  se va supune spre 
aprobare in prima sedinta ordinara. 
         Se trece  la punctul. 1Proiect de hotarare  Privind aprobarea neasumării 
responsabilităţii de către UAT Comuna  Sincai a organizării şi    derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia 
produselor şi a    contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor 



pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Şcoli al 
României 
         Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare  , avizul 
comisiei  de  specialitate .  Nu  sunt discuti.Se supune spre aprobare Proiect 
de hotarare  Privind aprobarea neasumării responsabilităţii de către UAT 
Comuna  Sincai a organizării şi    derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a    
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative, aferente    Programului pentru Şcoli al României, 
 se aproba  in unanimitate  de voturi conform HCL nr.20  din 6.07  2020 .                   
2.Proiect de hotare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele 
Consiliului local Sincai  pe  o perioadă de trei luni( august-octombrie  2020 ) 
         Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul 
comisiei  de  specialitate .Nu  sunt discuti.Se supune spre aprobare Proiect 
de hotare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele 
Consiliului local Sincai  pe  o perioadă de trei luni( august-octombrie 2020 ) 
si se aproba  in unanimitate  de voturi conform HCL nr.21 din 6.07.2020 .     
       Alte probleme nefiind  la ordinea de zi  se încheie prezentul proces 
verbal în două exemplare  spre cele legale. Prezentul  proces verbal a fost 
intocmit conform inregistrarii audio. 
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