ROMANIA
JUD MURES
CONSILIUL LOCAL SINCAI
PROCES

VERBAL

Încheiat azi 29 martie 2017 în şedinta ordinară a Consiliului local Şincai
,întrunit la sediul Primăriei Şincai .
Sedinta a afost convocata in baza Dispozitiei primarului nr 53 din 23.03 2017 in
temeiul art.39 alin.(1) coroborat cu art. 68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si art 34
din O.G .NR 35/2002. Sunt prezenţi 11consilieri , din totalul de 11 consilieri..
La şedinţă mai participă domnul primar ,doamna secretar si dl contabil..
D -na secretar arata ca din punct de vedere procedural, se constata că, şedinţa este
legal constituită, potrivit art.40 din Legea 215/2001-republicată.
Inainte de a intra pe ordinea de zi am să supun atentiei dumneavoastra Procesul verbal
al şedinţei extraordinara a consiliului local din luna martie 2017 .
Cine este pentru?
Se supune spre aprobare procesul verbal si se aproba in unanimitate de voturi .
Se prezinta Ordinea de zi ;
1,Proiect de hotarare privind aprobarea “Structurii reţelei şcolare de pe raza teritorială a
comunei SINCAI ”, pentru anul şcolar -2017-2018
2Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
3. Proiect de hotarare Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în
domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul Comunei ŞINCAI
4. Proiect de hotarare privind aprobarea domeniilor privind serviciile publice și locurile în
care se vor presta activități în folosul comunității
5.Proiect de hotare Cu privire la aprobarea programului de măsuri privind buna gosodărire
a localităților componente ale comunei Șincai
6.Proiect de hotarare privind stabilirea normaivelor proprii de cheltuieli,de natura celor
care fac obiectul prevederilor Ordonantei nr 80/2001.
7.Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul
2017.
8.Cereri
Se supune spre aprobarea ordinea de zi , si se aproba in unanimitate .
Se trece la punctul 1 , Proiect de hotarare privind aprobarea “Structurii reţelei şcolare de pe
raza teritorială a comunei SINCAI ”, pentru anul şcolar -2017-2018
Se prezinta Nota de fundamentare, proiectul de hotarare , avizele comisiilor de
specialitate.
Se supune spre aprobare , Proiect de hotarare privind aprobarea “Structurii reţelei
şcolare de pe raza teritorială a comunei SINCAI ”, pentru anul şcolar -2017-2018
şi se aprobă in unanimitate conform Hotărârii Consiliului local nr17 din 29 martie 2017
2Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
Se prezinta Nota de fundamentare, proiectul de hotarare , avizele comisiilor de
specialitate.

.
Se supune spre aprobare Proiectul de hotărâre şi se aprobă in unanimitate ,
conform Hotărârii Consiliului local nr.18din 29 martie 2017.
3. Proiect de hotarare Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în
domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul Comunei ŞINCAI
Se prezinta Nota de fundamentare, proiectul de hotarare , avizele comisiilor de
specialitate.
Se supune spre aprobare Proiectul de hotărâre şi se aprobă in unanimtate conform
Hotărârii Consiliului local nr.19 din 2 9 martie 2017.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea domeniilor privind serviciile publice și locurile în
care se vor presta activități în folosul comunității
Se prezinta Nota de fundamentare, proiectul de hotarare , avizele comisiilor de
specialitate.
Se supune spre aprobare Proiectul de hotărâre şi se aprobă in unanimitate , conform
Hotărârii Consiliului local nr.20 din 9 martie 2017.
5.Proiect de hotare cu privire la aprobarea programului de măsuri privind buna gosodărire
a localităților componente ale comunei Șincai .
Se prezinta Nota de fundamentare, proiectul de hotarare, avizele comisiilor de specialitate.
Discutii; dl Pop Vasile *mai propun un aliniat la art 21din Regulament – tulburarea linistii
publice de catre orice persoana prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricarui
aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare in localurile sau in sediile
persoanelor juridice, in locuintele persoanelor fizice sau in oricare alt loc din imobile cu
destinatia de locuinte ori situat in imediata vecinatate a acestora - *
Nu este permis ca in centru de comuna sa fie data muzica la maxim intentionat cu geamurile
deschise , pe mine nu ma deranjeaza la magazin, eu stau putin si plec dar pentru oamenii din
sat … cu toate ca diseara o sa imi sara in cap*
2.*Petrecerile private cred ca se pot face si fara aprobarea Primariei si a Politiei*
Raspunde dl primar*daca nu se produc zgomote de natura sa conturbe linistea
locuitorilor *
Domnul primar anunta pe domnii consilieri ca se declara saptamana curateniei 3-9.04 2017
si doreste o sustinere si din partea consilierilor.
.Se supune spre aprobare Proiectul de hotărâre şi propunerea facuta prin introducerea unui
aliniat nou la art art 21din Regulament – tulburarea linistii publice de catre orice persoana
prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricarui aparat, obiect ori instrument
muzical la intensitate mare in localurile sau in sediile persoanelor juridice, in locuintele
persoanelor fizice sau in oricare alt loc din imobile cu destinatia de locuinte ori situat in
imediata vecinatate a acestora - * si se aprobă in unanimitate , conform Hotărârii
Consiliului local nr.21 din 29 martie 2017
6.Proiect de hotarare privind stabilirea normaivelor proprii de cheltuieli,de natura celor
care fac obiectul prevederilor Ordonantei nr 80/2001
Se prezinta Nota de fundamentare, proiectul de hotarare, avizele comisiilor de specialitate.
.Se supune spre aprobare Proiectul de hotărâre şi se aprobă şi se aprobă in unanimitate ,
conform Hotărârii Consiliului local nr.22 din 29 martie 2017.
7.Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul
2017.
Se prezinta Nota de fundamentare, proiectul de hotarare, avizele comisiilor de specialitate.
Discutii Dl Pop Vasile propun sa acordam o cota de carburanti pentru Politia Sincai,
Dl Primar * nu mai este voie *
. Se supune spre aprobare Proiectul de hotărâre şi se aprobă in unanimitate , conform
Hotărârii Consiliului local nr.23din 29 martie 2017.

8. Cereri; Doamna secretar prezinta cererea doamnei Gabor Maria si a d- lui Gabor
Florian care solicita *excluderea de la plata taxei de salubritate....eu optand pentru varianta
sortarii deseurilor si predarea lor in centrul de colectare*
Doamna presedinta Gabor Elena arat ca este dispusa sa dea lamuriri daca este cazul
dar trebuie sa nu se pronunte intrucat are un interes personal
Dl Moldovan Oliviu*daca se aproba cuiva atunci ar trebui sa scutim jumatate din
Sincai-Finate, ne sar oamenii in cap*
Moldovan Angelica-*daca oameni nu au gunoi ca il ard,mai platesc?*
Dl viceprimar Panczel Szilamer, nu este voie sa se arda , sa se faca o lista pe sate cu
persoanele de la care nu se poate colecta si se va analiza in functie de posibilitati.
Pentru cele doua cereri de scutire propun sa se faca dovada ca au incheiat un contract cu un
operator de sortarea deseurilor si predarea lor in centrul de colectare* si pe urma se vor
reanaliza cererile.
Doamna Gabor Elena – *am sa fac dovada*
Sunt de acord 10 consilieri sa faca dovada ca au incheiat un contract cu un operator de
sortarea deseurilor si predarea lor in centrul de colectare* si pe urma se vor reanaliza
cererile.
Alte probleme nefiind la ordinea de zi se încheie prezentul proces verbal în două
exemplare spre cele legale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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