ROMANIA
JUD MURES
CONSILIUL LOCAL SINCAI
PROCES VERBAL
Încheiat azi 19 februarie 2018 în şedinta ordinară a Consiliului local Şincai
,întrunit la sediul Primăriei Şincai .
Sedinta a fost convocata in baza Dispozitiei primarului Nr.10 din 9 februarie 2018 , in
temeiul art.39 alin.(1) coroborat cu art. 68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind dministraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si art 34 din O.G .NR
35/2002.
Sunt prezenţi 11 consilieri , din totalul de 11 consilieri
La şedinţă mai participă domnul primar ,doamna secretar si dl contabil.
Se arata ca din punct de vedere procedural , 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 din luna decembrie 2017
si s a supus spre aprobare si se aproba cu zece voturi pentru si un vot contra Gabor Elena.
Dl Presedinte prezinta Ordinea de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei
Şincai pentru anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local Șincai nr.
62/28.12.2017, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale,
pe anul 2018
3. Proiect de hotarare pentru aprobarea înregistrării audio-video a ședințelor Consiliului
Local al Comunei Șincai, Județul Mureș, inclusiv dotarea cu tehnică pentru efectuarea
înregistrărilor.
Se supune spre aprobarea ordinea de zi si se aproba in unanimitate.
Se trece la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Comunei Şincai pentru anul 2018
. Se prezinta Nota de fundamentare, proiectul de hotarare ,avizul comisiei de
specialitate
discutii;d-na Gabor Elena* nu sunt de accord nu reise nimic , dl Panczel- sunteti multumit cu
ce date sunt trecute *
Dl Panczel Csaba * sunt demult consilier, nu sunt chiar asa de prost,bani sunt repartizati
cum trebuie si se cheltuie pe ce trebuie .*
Gabor Elena cred ca ar fi trebuit sa fie mai detaliat*
Dl Pop Vasil;e *d le Presedinte bugetul sa se discute pe puncte
D na Gabor Elena * La autoritati publice nu- i clar, la bunuri si servicii cat sunt sa;larii si cat
sporuri
Dl Panczel Csaba* propun ca fiecare capitol sa se analizeze*
Gabor Elena *este cuprins si combustibilul pentru consilieri care se deplaseaza cu masina
lor-stiti va aveti dreptul*
Dl Tarnavean Cornel* ati intrebat daca a solicitat careva?
Dl Primar *nu ne mai trebuie bani intram toti la ajutorul social*
Dl Pop Vasile *nu trebuie sa radeti ,vor fi 30 de rate la masina?
Dl Contabil *30 este subcapitol*
D na Gabor Elena *propun excluderea de la taxa de paza pe sate, solicit personal numai
pentru Sincai*

Moldovan Angelica *la Finate se vede ca circula numai cu masina*
D –na Gabor Elena*numai oamenii din Sincai sa plateasca ,pe sate sa fie supotrtat din
buget.*
DL Panczel Csaba * Sincaienii sunt mai prosti sa plateasca?*
D na Gabor Elena* sunt cuprinse si bursele de merit pentru elevii cei cu medii peste 8.50?*
Dl Tarnavean Cornel * cum este cazul copilului meu ,care este la Tg mures, la Primarie s a
spus cand vor fi fonduri* nici ei nu au bani.
Dl Pop Vasile* burse mai ales pentru cei care nu si-au luat examenul si
stau pe functii mari? Cum pot sa –I dai premiu cand nu si a luat examenul?
D na Gabor Elena * la transporturi ?
Dl Contabil, dezapezire, piatra*
D na Gabor Elena unde se pune piatra, unde se impotmoleste o masina atunci comandam o
masina de piatra?*
DL primar * se va pune unde este necesar.
D-na Moldovan Angela *in iarna asta au fost problem cu dezapezirea*
Dl primar eu am oprit sa mai arunce nisip ,pentru ca nu era zapada ,cand a fost cazul eu
personal am aruncat nisip*
D na Moldovan Angela *soferul care trece cu masina de dezapezire trece cu o viteza mare
de se scutura geamurile.*
D na Gabor Elena* la transporturi propun reabilitarea drumului care merge la Mariana
Mosneag.
Dl primar *in functier de bani, acolo este doar o singura casa*
Dl Moldovan Oliviu solicita sa paraseasca sedinta pentru cateva minute
D na Gabor Elena * in bugetul pentru 2017 a intrat si taxa care trebuie sa o plateasca
Asociatia de taurine?*
Dl contabil * au achitat impozitul si chiria pentru anul 2017*
D nul Moldovan Oliviu intra in sala de sedinta.
D na Gabor Elena * solicit sa fie detaliata si sa fie fie afisata pe site*
Se supune spre aprobare Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Comunei Şincai pentru anul 2018. Si se aproba cu zece voturi pentru un vot
contra d-na Gabor Elena din totalul de 11 consilieri in functie conform H.C.L NR 1 DIN 19
FEBRUARIE 2018.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local Șincai nr.
62/28.12.2017, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale,
pe anul 2018
. Se prezinta Nota de fundamentare, proiectul de hotarare ,avizul comisiei de
specialitate .
Discutii ; D na Gabor Elena *sa fie sanctionata comisia de specialitate sau cine a gresit,
daca d –na secretar era pentru legalitate. Eu am solicitat si rin email Bugetul devenituri si
chetuieli pentru 2107,Situatioa combustibililor pe anul 2017 Raportul comisiei de
specialitate,
D na secretar da azi am inregistrat solicitarea dumneavoastra dar ..*
D na Gabor Elena *nu sunt pentru sedinta asta*
Cate taxe extrajudiciare s au incasat?*
D l contabil nu s -a incasat nici o taxa pentru ca nu noi le incasam*

D na Secretar* dintr- o eroare materiala s -a trecut si taxele extrajudiciare, va comunic ca
aceste taxe nu au produs efecte juridice iar prin acest poriect de hotarare se poate face
modificare si eliminarea acestor taxe *
D na Gabor Elena –cred ca ar trebui sa dam si calificativ secretarului alte primarii au avut
deja in sedinta*
Dl Pop Vasile/ * consiliul local trebuie sa –I dea calificative*
Dl PRIMAR calificativul il acvorda primarul
D na secretar * evaluarea performantelor unui secretar se face de primar la propunerea
consiliului local.
Pentru ce am facut eu imi asum , nu consider ca sunt greseli *
Dl Tarnavean Cornel-*Elena tu nu ai facut niciodata greseli?
Gabor Elena- eu imi asum greselile*
Se supune spre aprobare . Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului local Șincai nr. 62/28.12.2017, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,
precum și a taxelor speciale, pe anul 2018 si se aproba in unanimitate de voturi conform
H.C.L . nr 2 din 19 februarie 2018.
3. Proiect de hotarare pentru aprobarea înregistrării audio-video a ședințelor Consiliului
Local al Comunei Șincai, Județul Mureș, inclusiv dotarea cu tehnică pentru efectuarea
înregistrărilor.
Se prezinta Nota de fundamentare, proiectul de hotarare ,avizul comisiei de specialitate
. Discutii ;
D NA Gabor Elena eu propun sa se faca inregistrarea audio video si sa se posteze si pe
site-ul institutiei.
Dl Panczel Csaba *nu sunt de accord sa fie inregistrata sedinta video* propun sa fie
inregistrata numai audio si sa nu se publice.
D na Marginean Anica sedinta sa fie inregistrata doar audio pentru procesul verbal.*
Dl Marginean Ioan cine vrea sa ne vada sa vina .
Dl Tarnavean Cornel nu vreau sa fim inregistrati video*
D na Moldovan Angelica* sa nu fim inregistrati video*
Dl primar *l am auzit pe dl. Panczel ca zicea intr o sedinta ca asa tiganie in sedintele de
consiliu nu a mai vazut desi are patru mandate de consilier.
Dl Panczel* am fost undeva si chiar mi s a spus ca a citit procesul verbal al sedintei pe site,
asa ca pe cine intereseaza poate citi de pe site.
Se supune spre aprobare Proiect de hotarare pentru aprobarea înregistrării audio-video a
ședințelor Consiliului Local al Comunei Șincai, Județul Mureș, inclusiv dotarea cu tehnică
pentru efectuarea înregistrărilor.- 11 voturi contra.
S a supus spre aprobare propunerea facuta de doamna Gabor Elena inregistrarea sedintelor
sa se faca audio-video si sa se publice pe site-ul Primariei-s a votat 10 voturi contra un vot
pentru Gabor Elena .
S a supus pre aprobare propunera facuta de dl Panczel Csaba – inregistrarea sedintelor sa se
faca audio si numai pentru intocmirea procesului verbal al sedintei. S a asupus spre aprobare
si se aproba cu 10 voturi pentru si un vot contra conform HCL NR 3 DIN 19 FEBRUARIE
2018.
Discutii:
D na Gabor Elena d le primar ati promis la sebare ca veti duce copii in excursie in
Bulgaria.
Dl PRIMAR *oferta promisa din pacate este in perioada examenelor Copii -ansamblul
de dansuri au fost la spectacole*
D na Gabor Elena-solicit bani sa i ducem pe copii sa viziteze gradina botanica si in excursii.

Primar* cu autobuzul scolar se duc numai elevii *
D na Marginean Anica * sa va ganditi ca soferul este angajat cu o jumatate de norma si se
duce si sambata si duminica cand este cazul*
D na Gabor Elena* sa se angajeze cu norma intreaga*
Dl Pop Vasile*Sa fie copii din scoala*
Dl Priomar ansamblul de dansuri este a Scolii generalae Sincai*
Dl Pop * sa fie specificat sa fie copiii din comuna*
Dl primar *se poate mari ansamblul*
D na Moldovan Angela * sa fie un instructor*
Dl Primar un instructor trebuie platit si cand este vorba de bani toata lumea se retrage .
D na Gabor Elena * preotul greco-catolic nu poate primi bani?*
Dl primar-* nu , pentru ca nu au Biserica*
D na Sandor Viorica* mai exista Asociatia crescatorilor de animale?
Dl Primar* da, eu le am spus la toti sa si faca sedinta sa aleaga presedinte ,contractul este
pana in 2022*
D na Gabor Elena* Nelutu Cordos a tinut vacile pe pasune pana in ajun de Craciun*
Dl Primar * le- a tinut in umbrar*
Dl Primar- vreau sa va anunt ca din lemnele confiscate de Ocolul silvic si predate noua cu
proces verbal o sa dam pentru Pusta sa faca stalpi si talpi la Biserica*
D –na Gabor Elena* ati spus in campanie ca o sa le faceti Biserica*
Dl primar –promisiunea asta poate nu o sa se realizeze.
Dl Tarnavean Cornel*pubelele sunt rupte , muncitorii le trantesc si le rup*
Dl Moldovan Oliviu* Drumul spre Radu Moldovan este impracticabil sunt mai multi
batrani acolo.*
Dl Primar anul trecut s a pus o masina de piatra si vom mai pune .
Alte probleme nefiind la ordinea de zi se încheie prezentul proces verbal în două
exemplare spre cele legale.
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