ROMANIA
JUD MURES
CONSILIUL LOCAL SINCAI
PROCES VERBAL
Încheiat azi 19 iulie 2018 în şedinta ordinară a Consiliului local Şincai ,întrunit
la sediul Primăriei Şincai .
Sedinta a fost convocata in baza Dispozitiei primarului Nr. 72 din 11.07 2018 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 10 consilieri si dl Farcas Petru viitorul consilier , din totalul de
unsprezece 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 mai 2018.
S -a supus spre aprobare procesul verbal si se aproba cu opt voturi pentru ,un vot contra
dl Pop Vasile si una abtinere d- na Gabor Elena , un consilier a demisionat din totalul de 11
consilieri.
Dl Presedinte: prezinta la ordinea de zi
1.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL Nr. 1 din28 iunie 2016
privind alegerea Comisiei de validare.
2. Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului unui consilier prin
demisie şi validarea mandatului de consilier al d-lui Farcas Petru
3. Analiza Situatiei operative-Postul de Politie Sincai
Se supune spre aprobarea ordinea de zi si se aproba in unanimitate.
Se trece la punctul 1 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL Nr. 1
din28 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare
Se prezinta Nota de fundamentare, proiectul de hotarare ,avizul comisiei de specialitate
Se supune spre aprobare Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL
Nr 1 din28 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare., s- a votat cu zece voturi pentru, ,
si un consilier a demisionat , din totalul de 11 consilieri , conform Hotărârii Consiliului local nr
10 din 19 iulie 2018.
Dl Presedinte- se trece la punctul 2 . Proiect de hotarare privind constatarea încetării de
drept a mandatului unui consilier prin demisie şi validarea mandatului de consilier al d-lui
Farcas Petru
Se prezinta Nota de fundamentare, proiectul de hotarare ,avizul comisiei de
specialitate . Membri comisiei de validare sunt rugaţi să examineze legalitatea incetarii de drept a
mandatului unui consilier Tarnavean Cornel prin demisie şi validarea mandatului de consilier
al d-lui Farcas Petru.
Se face o scurtă pauză, sens în care secretarul comunei pune la dispoziţia comisiei cererea de
demisie si sustinerea partidului .
În continuare Comisia de validare propune incetarea de drept a mandatului d-lui consilier
Tarnavean Cornel prin demisie şi validarea mandatului de consilier al d-lui Farcas Petru.
validarea prin votul deschis
Se supun spre aprobare propunerea si se aproba conform Hotararii Consiliului local nr 11
din 19 iulie 2018 cu 10 voturi pentru , un consilier demisionat din totalul de 11 consilieri.

În continuare se trece la depunerea jurământului, : „Jur să respect Constituţia şi legile
ţării şi să fac, cu bună – credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor comunei SINCAI ”. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! juramant pe care il si
semneaza.
Punctul 3. . Analiza Situatiei operative-Postul de Politie Sincai .
Dl primar arata ca din partea Politiei nu a putut sa vina fiind in concediu.
D- na Gabor Elena *noi trebuie sa votam?*
Secretar* este doar o informare*
In continuare dl primar Huza Grigore prezinta Raportul de activitate.
D-na Gabor Elena *d-le primar felicitari pentru realizari,dar trebuia sa multumiti colegilor care
au aprobat proiectele de hotarari,partea financiara a fost intocmita de aparatul de
specialitate,documentatia nu ati intocmit -o dumneavoastra ci firma de consultanta deci ati
initiata doar proiecte .Mi-ar placea sa stiu sumele cheltuite din bugetul local pentru aceste
proiecte.
Balul matahalilor nu a avuit loc anul acesta*
Dl Pop Vasile*daca nu s- au chetuit bani din bugeul local sa se faca o rectificare a bugetului*
Dl Primar deja este un proiect de hotarare de rectificare si la sedinta urmataore se va discuta.
D- na Gabor Elena *este afisat pe site*
Am avut prevazuti in buget pentru Centenar 10 mii lei?
Dl contabil*nu am avut*
D- na Gabor Elena eu asa tin minte, o sa caut sa vad*
D- na secretar reaminteste d- lor consilieri sa- si depuna Raportul de activitate.
Dl Panczel Csaba *eu am luptat mult pentru Zilele Sincaiului inainte si nu am putut,eu il felicit
pe dl primar, noi de la sectia maghiara am invitat pe cineva care canta la Radio Tg Mures,spre
surprinderea mea au venit multe femei care au auzit la radoi dar nu stiau cine este,am citit
bucuria pe chipul lor la aceasta sarbatoare,o femeie a adus o carte veche de 50 de ani cu cantece
vechi si le- a inmanat d- lui Tibor Abram , pe mine unul m -a impresioanat, a fost o realizare
buna.
Dl .primar *ma bucur si va multumesc *
Alte probleme nefiind la ordinea de zi se încheie prezentul proces verbal în două exemplare
spre cele legale.
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