
D I S P O Z I Ţ I A   nr.49 

din 24.07      2020 

privind convocarea sedinței  ordinara online   a Consiliului local Sincai   din  data 

de 31  iulie  2020 

 

 Primarul  comunei Sincai jud .Mureș,  
           Avand in vedere: 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 teritoriul Romaniei, 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. 
       Având în vedere prevederile  art. 133  alin (1), 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, 
                                                 D i s p u n e : 
 
      Art. 1.   Se convoacă sedința    ordinară  online a  Consiliului local Sincai  pentru  ziua  de  
31.07  2020 , ora  10.00  , la sediul  Primariei   comunei Sincai  jud.Mureș, , 
conform  documentului de convocare anexat.  
       Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia 
consilierilor locali ai Consiliului local Sincai  în format electronic si format  fizic pentru 
consilieri care nu dispun de mijloace electronice . 
      Art. 3. Proiectul  de hotărâre  înscris pe ordinea de zi, însoţit de documentele prevăzute de 
lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local Sincai. 
     Art. 4. Cu privire la proiectul  de hotărâre  menţionat,  se pot formula şi depune amendamente 
în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
    Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează secretarul comunei 
Sincai . 
    Art. 6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului 
administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea 
controlului de legalitate. 
 
                                                                                                           P R I M A R , 

                                                                                                        HUZA GRIGORE 

 

  

 

Viză de legalitate, 
Secretar general 
Suciu LudovicaEmilia  

 
 

 
 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   

Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 

  

     



                                                                          Anexă la Dispoziţia    nr. 49       Din  24.07  2020  

                                                                                                                a Primarului comunei Sincai  

C O N V O C A T O R 
           În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.      Din  24.07  2020   se convoacă şedinta 
ordinara  online  a Consiliului local Sincai , care va avea loc  in data de 31.07 . 2020, ora 10.00 , 

la sediul Primariei   comunei  Sincai  online  ,avand ordinea de zi ; 
      1.Proiect de hotarare privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public în comuna Sincai  
Consiliul local al comunei SINCAI , judeţul Mureş. 
      2.Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de 
întretinere si reparații rețele de iluminat public, verificare/repararea, montarea/demontarea sistemului de 
iluminat festiv la evenimente și sărbători  în comuna Sincai . 
       3 Proiect de hotarare privind modificarea acordului de cooperare pentru asigurarea activității 
de audit public intern dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” și 
comunele care fac parte din asociație, aprobat prin HCL nr.22/29.11.2018,  precum și 
modificarea  costurilor aferente funcționării compartimentului de audit public intern înființat în 
cadrul asociației. 
       4.Proiect de hotarare privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.44/2020 
privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2020. 
         5.Proiect de  hotarare pentru aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului pentru efectuarea 
lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietățile aparținând domeniului public al  
comunei Sincai ș și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor 
trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi 

       6.Proiect  de  hotarare privind aprobarea contribuției și a cotizației Comunei Șincai pentru 
funcționarea compartimentului de audit intern,înființat în cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Câmpia Mureșană”  
Nota: Materialele pentru sedinta   sunt  transmise electronic prin e-mail. 
     Nr 
crt  

NUMELE SI PRENUMELE  FORMATIUNEA 
POLITICA  

SEMNATURA 
 

1 MACAVEI PETRALIANA RODICA  PNL  
2 MARGINEAN ANICA PNL  
3 FARCAS PETRU PNL  
4 MARGINEAN IOAN PNL  
5. PANCZEL SZILAMER UDMR  
6 PANCZEL CSABA UDMR  
7 BALAZS LEVENTE UDMR  
8 POP VASILE  PSD  
9 SANDOR VIORICA PSD  
10 MOLDOVAN ANGELICA PSD  
11 GABOR ELENA PMP  

                   Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia 

consilierilor locali ai Consiliului local Sincai , în format format electronic si format  fizic 

pentru consilieri care nu dispun de mijloace electronice . 

Proiectul  de hotărâre  înscris pe ordinea de zi, însoţit de documentele prevăzute de lege, se 

trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local Sincai .      Cu privire la 

proiectul  de hotărâre  menţionat,  se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 

138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
                                                                                P R I M A R , 
                                                                             HUZA GRIGORE  


