ROMANIA
JUD MURES
CONSILIUL LOCAL SINCAI
PROCES VERBAL
Încheiat azi 11 septembrie 2018 în şedinta ordinară a Consiliului local
Şincai ,întrunit la sediul Primăriei Şincai .
Sedinta a fost convocata in baza Dispozitiei primarului Nr. 86 din 04.09 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 zece consilieri , un consilier lipsa dl Moldovan Oliviu care este la
spital , 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 iulie 2018.
Doamna secretar face precizarea ca in procesul verbal la discutii,Doamna Gabor Elena
a spus * d-le primar felicitari pentru redactare * si nu pentru realizari .
S -a supus spre aprobare procesul verbal cu mentiunea corecta * d-le primar
felicitari pentru redactare * si se aproba cu noua voturi pentru ,un vot abtinere dl Pop
Vasile si un consilier lipsa din totalul de 11 consilieri.
Dl Presedinte: prezinta la ordinea de zi
1.Proiect de hotarare privind sustinerea Declaratiei simbolice de Unire cu Republica
Moldova .
2.Proiect de hotarare privind aprobarea innscrierii in inventarul bunurilor
care aparţin domeniului privat a suprafetei de 6927 mp teren extravilan, situat pe raza
comunei Sincai sat Sincai , judeţul Mures .
3.Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sincai nr.
8 /2018 referitoare la participarea Comunei SINCAI în calitate de membru fondator, în
cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ”.
4.Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Comunei Șincai pe anul 2018 .
Se supune spre aprobarea ordinea de zi si se aproba in unanimitate.
Se trece la punctul 1.Proiect de hotarare privind sustinerea Declaratiei simbolice de
Unire cu Republica Moldova .
Se prezinta Nota de fundamentare, proiectul de hotarare ,avizul comisiei de
specialitate .
Se supune spre aprobare Proiect de hotarare privind sustinerea Declaratiei simbolice
de Unire cu Republica Moldova , s- a votat :
- cu patru voturi pentru dl Pop Vasile,Gabor Elena, Moldovan Angelica ,Sandor Viorica
- sase voturi abtineri . Panczel Szilamer,Panczel Csaba,Balazs Levente, Marginean Anica,
Farcas Petru, Marginan Ioan.
-un consilier lipsa Moldovan Oliviu .
Proiectul de hotarare nu a intrunit numarul de voturi necesare pentru aprobare.

Dl Presedinte- se trece la punctul 2 . 2.Proiect de hotarare privind aprobarea
innscrierii in inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat a suprafetei de 6927 mp
teren extravilan, situat pe raza comunei Sincai sat Sincai , judeţul Mures
Se prezinta Nota de fundamentare, proiectul de hotarare ,avizul comisiei de
specialitate . Discutii;
Dl Pop Vasile ‘’daca s- a eliberat vreun titlu de proprietate pentru acest teren, al cui
este acest teren”
Dl primar” nu s-a eliberat’’
Dl Panczel Szilamer ‘daca era eliberat titlu atunci persoana respective il inchiria’’
Dl Pop Vasile ‘ ‘daca nu atunci ar trebui sa existe un extras C.F ,terenul nu are
proprietar?’’
Dl Primar-‘’ Éste in rezerva primariei si tocmai acum vrem sa se intabuleze’’
D-na Moldovan Angelica’’Intrebare –pana acum cine l -a folosit?’
DL.primar’pana acum nu s- a stiut de el ,poate stiti ca sunt sonde pe el,deci nu a fost dat
la nimeni’
D –na Gabor Elena –‘’D eci am o intrebare,cand s –a eliberat documentatia de SC
Teodul,a fost elaborate catre Primarie sau pentru ROMGAZ ?’
Dl primar’’ Normal ca pentru noi’’
D –na Gabor Elena –‘’si la ce data s -a elaborate aceasta lucrare,acolo nu este trecuta
data,daca era trecuta data ,nu intrebam,pai intreb de cand sunteti dumneavoastra
primar sau inaintea mandatului,si cu ce costuri,puteti sa –mi spuneti?’’
Dl primar’’Noi acum ne ocupam de cadastru,si o sa intabulam…’’
D-na Gabor Elena ‘’dar daca documentatia elaborate a implicat niste costuri,banuiesc
ca SC Teodul nu a venit asa….’’
Dl primar’’nu stim daca costurile va impiedica sa intabulam un pamant ca sa obtinem
niste bani pe el.’’
D-na Gabor Elena’Dar nu am zis ca ma impiedica,am cerut doar niste lamuriri,daca ma
puteti ajuta,daca nu sa se consemneze ca nu ma puteti ajuta.’’
Dl. Primar’’Daca va pot ajuta sau nu pentru dumneavoastra tot aia este ca oricum o sa
fie reclamatii,intelegeti asta este.’’
D-na Gabor Elena’Discutam despre sedinta de consiliu sau sa-mi reprosati mie ?’’
Dl. Primar’Da despre sedinta de consiliu discutam’’
D-*na Gabor Elena-‘Si atunci sunteti aici sa-mi oferiti date,sau sa –mi reprosati anumite
lucruri?’
Dl primar ’Nu strigam unul la altul!’
D-na Gabor Elena-‘’ Pot sa va reprosez si eu faptul….’’
Dl primar-‘’Nu strigam unul la altul!’’
D-na Gabor Elena sa stie si colegii mei ca ieri la festivitatea de deschidere a anului
scolar,v-ati asumat un proiect initiat de mine.’’
Dl Prima-‘Auziti doamna Gabor,nu mi –am asumat nici un proiect,la sfarsitul anului
scolar….’’
D-na Gabor Elena-‘’Atat am avut de spus,nu doresc explicatii,daca vreti, sa vorbim pe
documente.’’
Dl Primar-‘Trebuie sa stie colegii,la sfarsitul anului am anuntat ca voi propune
premiere pentru eleva care a terminat cu media 9.97 sau 9.95…’
d-na Gabor Elena ‘Da si i-ati dat un plic cu bani de la dumneavoastra ‘’
Dl Primar-‘’Nu s-a putut realiza ,trebuia sa se intruneasca consiliul de administratie sa ia
o hotarare,Consiliul s-a intrunit doar in 5 septembrie sau cand,dati-mi voie sa termin,nu
s-a putut lua o hotarare pana acum. Eu pentru ca nu am reusit…’’

D-na Gabor Elena ‘’ Era in privinta premiului.’’
Dl primar ‘’-Stati putin ,pentru ca nu am reusit am premiat-o eu personal’’
D-na Gabor’’Ati premiat-o nici o problema’’
Dl primar’… si am spus in continuare….’’
D-na Gabor Elena’’Eu ziceam ca proiectul initiat pentru burse…’’
Dl Presedinte’Va rog la subiect,sa ne concentram la subiect.’’
D-na Gabor Elena-‘Deci nu poate sa-mi raspunda dl primar in legatura cu costurile.
Daca acesta este rezerva,suprafata de 7 ha aproape 7 ha
Dl Balzs Levente – cum 7 ha ,cum sa fie 7 ha sunt 70 arii’
D-NA Gabor ‘Pai cum,*se trece suprafata de 7000mp, pai nu suprafata care o solicita
ROMGAZ d-le…’
Dl Primar-‘’suprafata este de 0. 69 ha ‘’
Doamna Gabor Elena’’’6927 MP?’’
Dl presedinte’’’ Da, doar nu sunt 7 ha ?’’
D-na Gabor E.’’ deci sunt 69 de ari-6927 mp/din care Romgaz solicita 600mp’’
Dl Panczel Csaba’’ ‘Da este teren care nu se foloseste momentan,nu I o problema pentru
gaz daca nu inchiriaza de la noi, ca vine de la vecini si trage conducte si le plateste lor’’
D-na Gabor Elena’’Dar eu vorbesc de parcela intreaga care este de aproape 7 ha.’’
Dl PRIMAR’’’nu ca nu vine la vecinul….’’
D-na Gabor Elena’d-le Presedinte imi dati voie sa termin…’’
Dl Primar ‘’’ Sonda si pana acum a fost si nu s- a primit nici un ban,ei acum daca au venit
sa le dam teren,ei ar vrea poate cu titl gratuit,nu sunt de accord cu asta,o sa fie supus
consiliului local’’
Dl Panczel Csaba ‘’Çat stabileste consiliul local.’’
D-na Gabor Elena ‘nu ,nu evaluatorul’…’’
Dl primar –vom face si Noi evaluarea ‘’
D-na Gabor Elena ‘ROMGAZUL daca va fi legal, alta era intrebarea mea,daca acest teren
este rezerva,era pasune deci din 6900mp, 600mp sunt 6 arii…’’
Dl Primar’’noi o sa inchiriem’’
D-NA Gabor ‘Si diferenta….?
Dl primar-diferenta ramane la Primarie,noi vrem sa facem un lucru bun.’
D-na Gabor Elena’’’Am inteles asta afost rezerva,noi mai avem si alte rezerve,va spun si
pentru ce motivez intrebarea mea, au fost solicitari din partea anumitor persoane din
Sincai care au solicitat sa li –se dea pamant si au fost refuzati pe motiv ca nu este
rezerva’’
Dl Primar’’ mai este o problema,noi acum facem cadastru,acum o sa aflam tot pamantul
care este rezerva,pentru ca stiti foarte bine hartile nu sunt complete,acum aflam aici
este pamantul doamnei Gabor ori dl Panczel ,intre ei sunt 2 ari …’
Dl Panczel Csabi’Eu dau pariu ca este rezerva,acum cand se face –o sa fie ha multe,sute.’
Dl Primar ‘’ a zis topograful ca vom afla’’
D-na Gabor E.’’ ‘Noua asa ni s-a zis…’’
Dl Primar-‘’ d-na Gabor -oficial nu stim ce este inca’’
D-na Gabor Elena ‘’Noi o sa avem rezerva in afara de asta?’’
Dl Primar ‘’ poate sa fie si o suta de ha,am zis si eu’’
D-na Gabor Elena ‘’Din cunostiintele mele pasunea a fost folosita de cineva’’
Dl Primar- ‘’da este adevarat’’
D-na Secretar’’ D-le Presedinte imi dati voie?
Conform legilor fondului funciar s-au facut titluri de proprietate pe vechile
amplasamente unde s-a putut sau in alta parte in echivalent cu acordul proprietarului.

Fara o inventariere si cadastru , nu se putea stii cine este in tarla, eu sau
dumneavoastra,acum s-a inceput sa se faca cadastrarea,de la OCPI s-au luat Titlurile de
proprietate si totul se pune pe harta si se va vedea ca in tarlaua de 25 ha exemplu, s-ar
putea sa fie 3 ha in plus,nu stiu, aceea diferenta se va reconstitui rezerva, si pana atunci
nu putem sa facem , dar aceasta suprafata fiind in regim de urgenta respectiv solicitare
ROMGAZ- pentru ca oricum acolo au sonda si acel teren l-au folosit cu titlu gratuit pana
acum pentru ca asa fost atunci ,stiti foarte bine ca si atunci cand am incercat sa
introducem taxa de spargere pe domeniul public ,pentru Romgaz a trebuit sa
modificam,si acum ei solicita ca trebuie sa puna o supapa sau ce pun ei…’’
D-na Gabor E.’Ca sa nu fie discutii,deci pentru anumite grupe de investitii….’
D-na Secretar ‘’’Da pentru asta propunem ca sa putem inchiria si sa luam bani si pentru
asta trebuie trecut in domeniul privat.’’
D-na Gabor E. ‘’éu stiu ca aceasta pasune a fost folosita’’
D-na secretar-normal nu este pasune’’
Dl primar’’ nu –I folosita cel putin de mine nu –i data’’
D-NA Gabor ‘’inainte folosea Layci…’’
Dl primar au folosit-o toti ciobani pentru ca nu era proprietar
Gabor E. ‘’Cine trebuia sa o dead vs./, a folosit-o Ovidiu…’’
Dl Prima’’nu folosit –o Ovidiu, am inteles ca a fost……..’’
D-na Moldovan Angelica’’ A fost cel din Sinpetru’’
Elena Gabor’’ Da pentru ca-I dadea casul-pentru ca Layci sedea acolo’’
Dl Primar’’Doamna Gabor haideti sa intram in legalitate’’
D-na Gabor ‘’ trebuie stiut ca diferenta de suprafata nu va mai fi folosita de ciobani’’
Dl primar ‘’de moment ce va fi a primariei putem sa o dam…’’
Gabor Elena ‘’ Se va face o licitatie pe suprafata ramasa ?’’
Dl Primar ‘’da desigur’’
Gabor E. ‘’Intrebare ROMGAz va avea nevoie de suprafata de 600mp care trece in 854
si apoi in 855 si apoi pe numarul lor…’
Dl Primar’’nu pe numarul lor…’’
Gabor Elena *-‘…va avea un numar nou,ei au nevoie de 646 mp dar pentru suprafata pe
langa care vor escava,va fi totusi un bazin care am inteles au separator ceva mai
complicat dar o sa prezinte avizele necesare sunt convinsa ca ROMGAZ va face…’’
Dl Primar’’… ei o sa puna un bazin sa nu mai curga, credeti ca noi daca facem proiecte
nu ne trebuie avize de peste tot?
Dl Presedinte deci supunem la vot cine –I pentru? –s-a votat 9 vouri pentru , contra
nici unul, abtineri 1 - Gabor Elena, un consilier lipsa din totalul de unsprezece consilieri
conform Hotararii Consiliului local nr 12 din 11 septembrie 2018 cu noua voturi
pentru , una abtinere d-na Gabor Elena un consilier absent din totalul de 11 consilieri.
Puctul 3.Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sincai nr. 8
/2018 referitoare la participarea Comunei SINCAI în calitate de membru fondator, în cadrul
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ”.
Se prezinta Nota de fundamentare, proiectul de hotarare ,avizul comisiei de
specialitate . Discutii;
D-na Gabor Elena- ‘’Cee suma afost votata din buget ?’’
Dl Primar’’Contributia de 1000 lei la infiintare si dupa infiintare va fi 2000 lei/luna
Se supune spre aprobare si se aproba conform Hotararii Consiliului local nr 13din
11.09 2018 cu noua voturi pentru,un vot contra-Gabor Elena, un consilier lipsa din
totalul de 11 consilieri.

Se trece la punctul 4.Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri și
cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2018 .
Se prezinta Nota de fundamentare, proiectul de hotarare ,avizul comisiei de
specialitate .
Discutii;
D-na Gabor E. ‘’Am aici bugetul initial,prima rectificare,contul de executie care nu sunt
semnate,puteti sa –mi confirmati ca acestea corespund cu originalul si ca aceste au fost
transmise si la Finante?
Dl contabil – ‘’da’’
Gabor E.’’Puteti sa –mi semnati pe ele ,daca doriti si dumneavoastra ca ordonator de
credite?’’
Primar-‘’le verificam’’
D-na Gabor ‘’la expunerea de motive,comisia de autorizare a imprumuturilor,v-au
refuzat aceasta finantare deoarece era depasit plafonul,spuneti dumneavoastra in
expunerea de motive.Am solicitat primariei adresa de la comisie care spune;In urma
verificarii documentatiei s-a constatat necesitatea completariii acesteia pentru a putea
fi in conformitate cu prevederile HG NR 9/2007privind constituirea component si
functionarea,astfel din documentatia transmisa lipseste anexa 16 respectiv situatia
stingerii platilor restante ale bugetului local la finele anului precedent,deci a fost omisa
transmiterea unei anexe’’
Dl primar’’Vedeti ce scrie mai departe…’’
D-na Gabor E. ‘’Am inteles ,la data la care v-au transmis ei era expirat plafonul,deci la
data care s-a votat in Consiliul local aprobarea pentru leasingul financiar nu era expirat
plafonul’’
Dl.primar’’Credeti ca noi am stat dup ace am trimis si nu am dat telefoane ,ne –am
interest,ei ne –au spus din timp ca nu au plafon.’’
D-na Gabor E. ‘’Nu stiu ce v-au spus eu vad ce scrie negru pe alb.’’
Aici la capitolul16.02.03 unde se majoreaza cu 13.000 taxe si tarife pentru eliberarea
de licente si autorizatii de functionare ,au fost virate de la Consiliul judetean,sumele
reprezentau 50% din certificatul de urbanism opentru anul 2015.Va intreb –in ce
capitol erau prevazute veniturile din taxe si tarife pentru eliberarea autorizatiilor de
functionare,deoarece se incasau din 2012,in bugetul initial nu avem acest capitol care
consider eu ca trebuia sa fie doarece trbuia sa avem unde sa incasam banii
astia,capitolul acesta nu era’’
Dl contabiL’’Nu era pentru ca nu erau prevazute sume.’’
Gabor E.’’Da dar avem,deci trebuia sa existe capitolul asta pentru ca o sa se incaseze’’
Dl contabil’’ acum la rectificare o sa se introduca’’
D-na Gabor E.’’ asta am vrut sa zic ca nu era prevazut in buget.
Ati gasit unde faceam referire la greseala in expunerea de motive?Aici la executia
bugetara doriti sa luati sa puneti la transporturi unde erau prevazuti 922.000,sumele
deci care trimestrial cumulate,sumele platite sunt pana la data de 26.06,sunt sip e luna
a sasea….?
Dl contabi’’ nu sumele sunt la zi deoarece executia bugetara e in fiecare zi’’
D-na Gabor E. ‘’Eexecutia bugetara era in 26.06….’’
Dl contabil’’era data cand a fost elaborate proiectul…’’
D na Gabor E. ‘’deci sumele platite erau si pe luna a sasea pentru ca eu vad aici la
transporturi avem prevazut 92mii la capitolul 84.02 din care trinestrial cumulate erau
57mii si s-au platit la zi 19.833 doar…’’

Dl contabil’’acolo intra si dezapezirea pentru anul trecut,motorina si ce s-au achizitionat
piese pentru buldoexcavator…’’
D-na Gabor’’ s-a platit numai atat atunci de ce se cere suplimentarea cu 30 mii…?’’
Dl contabil ‘’ sunt sume pentru piatra …’’
d-na Gabor E.’’ La transporturi mai este 84.02 actiuni economice 3.681 mii
trimestrial..’’
Dl contabil’’ e pentru priectul cu drumul Madaras- Pusta..’’
D-NA Gabor E’’ Si banii astia de unde sunt?’’
Dl.primar’’ de la Ministerul deszvoltarii’’
D-na Gabor E. ;;… deci banii de MDRAP,si s-a cheltuit suma de 3633…’
DL contabil’’ ..nu s –a cheltuit nimic…’’
Gabor E.’’ …Aici zice plati efectuate…’’
Dl Contabil’’ plati efectuate pe capitolul acela..’’
D-na Gabor’’ Da plati effectuate pe capitolul 84.02.03….,84.02.02.01 initial 3621 mii pe
trimestru cumulate 3621 mii plati efectuate 3633,asta era separat cu
pietruirea,dezapezire,asta am inteles ca sunt bani petru drumul de Madaras PustaMDRAP .
DL Contabil ‘’ teroretic nu face obiectul proiectului in discutie,aceasta este executia
bugetara…’
D na Gabor’’ Da dar sunt plati efectuate..’’
DL Contabil ‘’am inteles ,s-a supus spre aprobare proiectul iar acum discutam
executia,deviem de la acest proiect …
D-na Gabor E. ‘’Nu dar era in proiectul de rectificare erau prevazuti alocarea de
30000…’’
Dl contabil’’ deci sume alocam,ce s-a efectuat cheltuieli s-au efectuat si o sa se mai
efectueze pana in suma prevazuta in bugetul initial…’’
D-na Gabor E.’’ ..sa inteleg ca s-au inceput lucrarile la drum iar documentatia nu
este,cheltuiala eligibila pe care sa o putem plati?..’’
Dl contabil’’.. proiectul cu drumul este acum in licitatie..’’
d-na Gabor’’ …si totusi sunt plati effectuate la zi pana la 26.06…’’
Dl Contabil’’ asa, acum nu pot s ava spun ce sunt platile respective,acestea sunt platile
care s-au facut pentru tot capitolul’’
D-na Gabor E. pt 84.02 mai este si sus ,pentru tine care l ai facut trebuie sa fie mult
mai usor decat la mine care il citesc numai…’’
Dl contabil’’Trebuie sa consult programul,ca sa va pot spune pentru ce au fost achitati
banii dar e sigur ca nu au fost achitati.
Dl presedinte’’ Alta intrebare legata de punctul 4’’
Dl Pop Vasile ‘’ d-le Presedinte o clipa ,eu zic sa votam pe puncta,avem rectificare,avem
masina…’’
Dl primar’’ e un proiect…’’
Dl Pop Vasile’’ E pe puncte ,una e rectificarea,una e aprobarea deci ati facut asa sa o
scaldm,eu propun sa o punem pe puncte ,una e rectificarea ,una e aprobarea…’’
Dl primar’’ Daca ii zice proiect e proiect…’’
Dl Pop ‘’ da si se poate vota pe puncte’’
Dl Presedinte-d-le contabil se poate vota pe puncte?
Contabil’’legal nu stiu, doamna secretar se poate vota pe puncte?”’
DL Primar ‘’Deci este pregatit un proiect,eu nu stiu daca merita sa ne aruncam sa
votam pe puncte’’
Dl Pop Vasile’’ Eu am vazut ca zilele Sincaiului au costat 32.000…’’

Dl Primar’’Ce a costat 32.000….?’’
Dl Pop Vasile’’ E o suma asa modica pentru comuna Sincai ?
Dl Presedinte si acum sa trecem la vot, sunteti de acord ca punctul 4 sa se voteze asa
cum a fost propus in proiect? Se voteaza cu 6 sase voturi pentru si patru voturi contra
dl Pop Vasile, Gabor Elena, Sandor Viorica,Moldovan Angelica ,un consilier lipsa.
Se supune spre aprobarea propunerea d lui Pop Vasile de a se vota pe puncta,se voteaza
patru voturi pentru, sase voturi contra un consilier lipsa.
Punctul 4. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al
Comunei Sincai pe anul 2018 se aproba conform HCL. NR 14 din 11 septembrie 2018
cu sase voturi pentru, patru voturi contra, un consilier lipsa , din totalul de unsprezece
consilieri in functie.
Doamna Gabor’’ doamna secretar sa consemnati ca nu sunt semnate documentele…’’
Dl Contabil ‘’ le semnez dupa ce le verific, cele pentru proiect sunt semnate’’
Alte probleme nefiind la ordinea de zi se încheie prezentul proces verbal în două
exemplare spre cele legale.
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