
   

 

 

ROMÂNIA   

JUDEŢUL MUREŞ 

UAT COMUNA  ŞINCAI, CIF 4375836 

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

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   

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

 

PROCES VERBALdin data de 11.02.2022 

 

 Consiliul Local al comunei Șincai, întrunit astăzi, 11.02.2022, în ședință 

extraordinară de lucru.  

 

       Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr. 22 din 

07.02.2022 în baza prevederilor art. 133 alin. (1),art. 134 alin. (1) lit.a), alin. (2), alin. (3) 

lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

     Sunt prezenţi 9 consilieri din totalul de 11. La şedinţă mai participă domnul Primar, d-

nul Secretar General al comunei delegat, d-nul consilier juridic.  

     Se arată că din punct de vedere procedural şedinţa este legal constituită, potrivit OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Negrea Alexandru președinte de ședință–dă citire convocatorului 

        În conformitate cu Dispoziţia Primarului Comunei Şincai nr. 22/07.02.2022 se 

convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local Şincai, care va avea loc în data de 

11.02.2022  ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Şincai şi se va desfăşura cu 

participarea fizică a consilierilor locali, cu respectarea distanţări sociale, avand următoarea 

ordine de zi 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 

mandatului de consilier local al domnului Bucur Nicolaie și vacantarea locului de consilier 

local ocupat de dânsul în cadrul Consiliului Local al comunei Șincai, județul Mureș.  

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 

Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru perioada  martie-mai 2022. 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea neasumării responsabilităţii de către 

UAT Comuna  Sincai a organizării şi    derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul școlar 

2022-2023. 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Comunei Şincai pentru anul 2022. 

Negrea Alexandru președinte de ședință -Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru 

?.Este adoptată cu 9 voturi pentru. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare din 

data de 25.01.2022. Este votat cu 9 voturi pentru. 

     Negrea Alexandru președinte de ședință -Trecem la Punctul 1. PROIECT DE 

HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de 

consilier local al domnului Bucur Nicolaie și vacantarea locului de consilier local ocupat 
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de dânsul în cadrul Consiliului Local al comunei Șincai, județul Mureș. Dacă aveți 

întrebări, discutii?  

      Panczel Csaba- Cine este următorul pe listă? 

      Pop Vasile-primar- Cine va veni este întrebarea. 

      Negrea Alexandru președinte de ședință-am înțeles că d-nul Crișan. 

      Pop Vasile-primar-dar ceilalți doi? Sunt doi înainte. 

      Negrea Alexandru președinte de ședință-asta nu decid eu. Nu am ce să comentez mai 

mult. Mai sunt alte întrebări? Se supune la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 9 voturi 

pentru 

     Negrea Alexandru președinte de ședință -Trecem la Punctul 2. PROIECT DE 

HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local 

al Comunei Șincai, pentru perioada  martie-mai 2022. Dacă aveți întrebări. Discuții? Dacă 

nu se supune la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 9 voturi pentru.  

     Negrea Alexandru președinte de ședință -Trecem la Punctul 3. PROIECT DE 

HOTĂRÂRE privind aprobarea neasumării responsabilităţii de către UAT Comuna  

Sincai a organizării şi    derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 

pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor 

pentru derularea măsurilor educative pentru anul școlar 2022-2023. Dacă sunt întrebări ?  

     Negrea Alexandru președinte de ședință-ce înseamnă asta,produsele pentru copii de la 

școală? 

     Onac Dan Cristian Secretar general-este vorba despre produsele pentru elevi –lapte 

corn-care se achiziționează de consiliul județean și au nevoie din partea comunelor de 

hotărâre de neasumare a achiziției pentru a putea face tot ei. 

      Negrea Alexandru președinte de ședință - se supune la vot.Cine este pentru? –adoptat 

cu 9 voturi pentru      

      Negrea Alexandru președinte de ședință -Trecem la Punctul 4. PROIECT DE 

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Şincai 

pentru anul 2022. Dacă aveți întrebări ? 

      Panczel Csaba-aicea eu m-am documentat înainte . L-am întrebat și pe d-nul contabil 

la ședința de comisie nu am înțeles dar mi-a explicat că la capele pentru culte că cei 

200.000 nu se pot împărți.  

      Pop Vasile-primar-bani aceia sunt din excedent, acolo se face un proiect pe primărie 

dar așteptam să veniți să îmi ziceți înainte, deci nu putem face o capelă în centrul satului, 

nu am fost de acord nici înainte și nici nu este legal, ne vom trezi peste 3-4 ani că nu îți 

mai dă voie să umbli cu mortul prin sat și trebiue făcută capela. Dacă nu există o soluție, 

normal că nu o să meargă români la unguri în cimitir și nici invers că tot acolo ajungi că 

treci prin centrul satului. Bani care sunt alocați va face primăria capelă pe cei 200.000, am 

întăbulat cimitirul ortodox, vom scoate autorizație de construcție, dacă faceți în cimitir la 

unguri noi vom prevede în buget o sumă dar vă spun de acum să scoate-ți autorizație, face-

ți proiect, noi vă dăm bani acum ți curtea de conturi ne întreabă peste trei ani și nu vreau 

să dau cu subsemnatul cum dau alți că ce s-a făcut cu bani. Când scoți o autorizație ai un 

diriginte de șantier, care nu e așa scump pentru o capelă. Noi putem prevede acum și când 

vom face rectificare vom mai prevede, putem pune acum să zic dacă vă ajung 30.000-

40.000 dar pe autorizație să nu fie nici o discuție, ce facem noi facem cu autorizație cu 



diriginte de șantier și așa să faceți și voi cu proiect cu diriginte cu un constructor să ia să 

lucreze că se face muncă, vă trebuie cadrul legal ca să putem da bani. Putem prevede o 

sumă iar la rectificare o să vă alocăm iarăși dacă primim bani. Când scoți o autorizație ai 

un diriginte de șantier și poți controla. 

      Panczel Csaba-dacă ai diriginte de șantier ești obligat să faci cu firmă? 

      Pop Vasile-primar-eu zic că o puteți face și voi , cum treci în autorizație că o 

construiești în regim propriu? Faci o situație de lucrări. Cine își asumă răspunderea că faci 

acolo trebuie să fie cât mai transparent că ne trezim că ne reclamă cineva. Nici mie nu îmi 

convenea să fac proiect la capelă la ortodoxi, dar te trezești că te reclamă cineva cum l-a 

reclamat pe pop de la Nima că nu ai autorizație care și-a scos autorizație și când s-a dus la 

ISC i-a spus dute părinte în treaba dumitale și făți recepția acolo cum trebuie deci nu a 

venit ISC. Dar dacă e o reclamație pentru că sunt bani publici. Am discutat cu contabilul 

daca avem de unde modifica să poată începe capela să luăm de undeva. Deci să o luăm pe 

rând avem 200.000 la capelă și 20.000 la culte, pentru fiecare biserică am dat 2000 lei 

pentru Pusta nu s-a dat niciodată nimic. S-au plâns oameni de la Pusta că ei nu au primit 

niciodată nimic. Am zis că le dăm 10.000 lei iar separat fiecare biserică are câte 2.000 

separat. Le-am zis cumpărațivă materiale, aduceți materialul și după acea vă dau banii, nu 

vă pot da bani înainte. Îmi aduci factura, faci o cerere iar în baza cereri îți dăm bani. Am 

primit în toamnă la rectificare 267.000, a trecut în excedent și poate să meargă pe 

investiții. Am prevăzut 300.000 să renovăm primăria și mai sunt acolo dacă le luați la rând 

și mă întrebați pentru fiecare vă spun, dar acum putem trece la culte încă putem pune 

40.000 lei dar cu condiția să vă apucați să faceți autorizație. 

      Panczel Csaba-deseară noi avem ședință că a apărut o nouă problemă că a murit 

clopotarul acum trebuie să punem clopotele pe curent și e în jur de 20.000 lei și trebuie să 

ne apucăm să cerem bani de la oameni, e o problemă mare nu se poate, este ficiorul său 

este angajat cu salariul minim și nu știu ce lege este la biserici parcă nu ar fi în țatra asta 

mi se pare că 20 de lei vine la pensie pe an și nu merită că unul tânăr lucrează cu salariul 

minim aicea și când ajunge vârsta de pensionare ia 200 lei pensie.   

      Pop Vasile-primar- cu cimitirul cum stați? L-ați întăbulat? Aveți proiect pentru capelă? 

       Panczel Szilamer- proiectul e gata, terenul e întăbulat trebuie să iasă CF, este măsurat 

de anul trecut. 

      Panczel Csaba-am făcut demersurile, că anul acesta trebuie să ne apucăm să turnăm 

acolo fundația. 

      Pop Vasile-primar-noi dacă vom începe anul acesta construcția la primărie nu vom 

mai aduce constructor cum a adus la dispensar, așa vreau, bănuiesc că voi găsi unul care, 

da la dispensar dacă nu îl termină până în aprilie îl scoatem afară. I-am prelungit 

contractul iar dacă vine alt constructor care o să vină nu va mai lucra cu bani ăia, o să 

punem bani de la noi că trebuie terminat dispensarul. Este în proporție de 60 % terminat. 

     Negrea Alexandru președinte de ședință –nu lucrează nimic și mai sunt 2 luni. 

     Pop Vasile-primar- i-am prelungit o dată cu 4 luni nu a facut lucru numai de 3 zile. O 

să îi reziliem contractul , aducem altul că nu putem ține la infinit că nu are el bani. Nu e 

treaba noastră că el nu are bani. A venit , i s-a atribuit direct la licitație, l-a adus că a fost 

prieten cu nuștiu care, cu Milășan cu gașca lor. Nu îl gată că e supărat pe primarul că, 

curtea de conturi, l-am chemat, l-am așteptat până în septembrie, aveam de la 3 luni la 6 



luni dacă nu puneam în aplicare referatul curți de conturi. Nici nu a vrut să stea de vorbă 

cu noi la telefon. L-am invitat de nu știu câte ori să vină să stăm de vorbă cu trotuarele. 

Nici nu vrea să audă. Deci el a făcut trotuarele el a făcut Lechincioara, dispensarul. Dacă îi 

reziliam contractul imediat după ce a expirat zicea că am ceva cu el, i-am dat, i-am 

prelungit. Dacă era problema noastră cu bani veneam în consiliu și spuneam uite nu avem 

bani acolo, dar nu a fost cazul, am primit bani, avem bani pentru fiecare lucrare dar nu vor 

să lucreze. Nu vrea îi reziliem contractul, ne asumăm, vom mai pune bani de la ni, dar 

dispensarul trebuie terminat. Am înțeles că nu a avut instalatori, i-am dat un instalator. L-

am dus la consultanță la ședință, l-am sunat ,acela i-a confirmat că nu l-a sunat. Mă rog, 

acesta e constructorul, dar nu putem ține dispensarul la infinit, să ai bani și să nu vrea să îl 

facă.  

     Negrea Alexandru președinte de ședință –dacă mai aveți întrebări ? 

     Pop Vasile-primar-să vedem cum facem acolo cu bani la culte. 

     Onac Dan-Cristian-secretar general-urmează să supună la vot amendamentul d-voastră 

privind diminuarea sumei de la autorități publice și suplimentarea sumelor pentru culte. 

     Pop Vasile-primar-orice se face se depune deviz de lucrări, pentru ce se cumpără se 

virează bani. Să nu fie discuție. Voi consilieri trebuie să controlați. Eu am cam controlat 

toate lucrările, nu am lăsat pe nimeni, nu am fost să beau cafeaua în altă parte cu nimeni. 

Am avut discuții cu oricare și m-au chemat prin altă parte la cafea. Eu nu am acceptat. 

Doar aici la primărie. Ar trebui să controlați să vă gândiți înainte cu ce constructor faceți. 

De făcut trebuie făcut. Dacă te duci în oricare altă localitate ca Șincaiul așa rămași înapoi 

nu este nimeni. Mă duc pe la primării și când aud pe unii că fac drumuri pe proiect… Zice 

primarul de la Rușii Munți-ce să mai fac în comună începând de la intrare , cu stadion, 

drumuri. Cum stați la Șincai domn primar?- nu avem nimic domnule. 

      Panczel Csaba- să știți că te doare când te gândești la așa ceva. De exemplu să vă spun, 

că mă întorc iar la capelă, a fost o înmormântare, nea Feri-baci a murit și au venit mai 

multe neamuri din Mădăraș și discutau acolo și ziceau că mă ar trebui să adunăm câte 10 

lei să dăm la ăștia de la Șincai să facă capelă. Păi cazi jos când auzi așa ceva. Îți vine să 

cazi jos. Să crepe pământul să cazi acolo de rușine și apoi să mai zică: mă Ciobi tu ești 

consilier ? 

     Pop Vasile-primar- i-am zis la Beleanu odată : “ție ți-e ușor, poți să faci acum, să 

repari. Ti-o lăsat primăria și satul Râciu la cheie“. În Râciu nu numai asfaltate toate 

străzile, șanțuri betonate, intrări separate, trotuare. 

      Balazs Levente- noi nu apucăm să umblăm pe asfalt la Șincai. 

      Panczel Csaba- sperăm. Dacă se face canalizare. Până nu se face canalizare nu se poate 

face asfalt. Nu se aprobă asfalt până nu ai canalizare. 

     Pop Vasile-primar- ba da îți aprobă dacă dai o declarație că nu faci canalizarea. Pe 

Anghel Saligny la proiectele care le avem la asfaltare am dat declarații dacă avem în 

derulare la Pusta și la Șincai-Fânațe lucrări de apă și canalizare. 

       Panczel Szilamer-aș dori să fac și eu o paranteză. Cum a zis și Panczel Csaba noi în 

seara asta avem ședință la biserică, în afară de Levente ceilalți trei consilieri suntem 

consilieri bisericești, ce mesaj putem ducem în fața oamenilor. Votarea bugetului este un 

lucru important. Noi pe seară când mergem o să ne întrebe ce s-a rezolvat pentru capelă. 

Noi trebuie să mergem cu un lucru concret. Oricum demersurile pentru autorizare sunt în 



sarcina noastră. Că fac ortodocși că facem noi e în sarcina biserici să scoată autorizație și 

proiectare. Decontul de exemplu, cum se poate realiza. Noi dacă am cheltuit bani pe 

documente și altele. Deci prima dată trebuie să facem noi plata și după acea solicităm 

decontare sau primim în avans? 

     Pop Vasile-primar-pentru plată, dacă lucrezi cu oricare vezi că îți emite facture și îți dă 

un termen de 30 de zile. 

     Panczel Szilamer-dacă faci cu firmă. Dar dacă faci în regie proprie? 

     Pop Vasile-primar-în regie proprie cum îl plătești? 

     Panczel Szilamer-biserica cumpără materialele și cu muncă voluntară se construiește. 

Dar dacă biserica nu are bani să plătească materialul respective, că nu avem bani asta e 

realitatea nu știu ortodoxi cum stau dar noi nu avem bani să putem susține o achiziție așa 

mare din fonduri proprii. 

     Pop Vasile-primar-eu v-am spus cadrul legal, cum poți să iei bani. 

     Panczel Csaba- noi înțelegem dar și d-voastră să ne înțelegeți dacă ne ducem diseară 

acolo și ne întreabă câți bani a dat primarul pentru capelă. Așa ne întreabă. Nu zice că dă 

primăria, ci primarul, așa e. 

     Pop Vasile-primar-faci o factură proformă și pe urmă aduci facture, aduci o factură 

proformă exact cu valoarea de la început și pe urmă aduci factura. 

     Panczel Csaba-de risipit sută la sută că nu se risipește, noi o să fim acolo și noi nu 

risipim nici un banuț, noi vrem să fie cât mai puțin și să fie bun, elegant, mic și frumos. 

     Pop Vasile-primar- eu ți-am zis. Este simplu. Aduci o factură proformă pe ce vrei să 

cumperi, după care aduci factura conform facturi proformă. 

     Panczel Csaba-asta ce vorbim este valabil și pentru ortodoxi. 

     Pop Vasile-primar-deci bani care sunt prevăzuți, acolo se fac la sânge. Acolo se aduce 

o echipă de construcție , se licitează, se atribuie, este diriginte de șantier. 

     Panczel Szilamer-nu știu acuma dar mai demult numai dacă este cu etaj clădirea trebuie 

diriginte. Nu știu dacă e cu un nivel dacă trebuie diriginte. 

     Pop Vasile-primar-sunt bani publici și cine își asumă lucrarea? 

     Panczel Szilamer-teoretic aicea se decontează material nu lucrări. 

     Pop Vasile-primar-eu vorbesc de capela ortodoxă. Eu nu voi lucra fără diriginte de 

șantier. Nu mă duc să îmi asum că trebuie fundație de 80 și el o pune de 50, nu îmi asum, 

nu semnez așa ceva, mai bine nu fac. Eu așa ceva nu fac. Pentru că îi dau la dirigintele de 

șantier 5.000 sau 4.000 lei, eu nu îmi asum așa ceva. A semnat că a făcut fundația de 80 , 

de 80 să o facă. Eu nu îmi asum. Ai fost în comisie, cu curtea de Conturi, lucrare la 

trotuare fără diriginte de șantier. Bine acolo la voi, noi dacă vă dăm bani, voi în baza la ce 

facturi ne aduceți vă putem deconta. 

     Panczel Csaba-și primăria poate să ne impună să lucrăm cu firmă autorizată? 

     Pop Vasile-primar-nu vă impune primăria. 

     Panczel Szilamer-noi dacă cerem decontul, cerem pe lucrări nu pe material. Deci 

atuncea ar fi vorba de 50.000 lei? 

     Pop Vasile-primar-d-nule contabil ? 

     Onac Dan Cristian-a-ți zis 40.000 lei. Deocamdată atâta este posibil. 

     Pop Vasile-primar- vom mai primi bani la rectificare. 



     Panczel Csaba- și noi am vrea să terminăm cât mai repede, să dăm în folosință. Poate 

murim și să ne mute deja acolo. Dacă nu se poate anul acesta să se gate mai este și anul 

care vine. 

     Pop Vasile-primar-orice primărie unde se face ceva este o continuitate. Când veneam la 

ședințele de consiliu că nu puteai să stai la discuții că înghețai de frig și spunea “ nu a vrut 

Pop în birou la mine lasă că vă țin aicea”, aia a fost vorba lui. A fost lovită mașina înainte 

pe vremea lui fostul, a fost reparată nuștiu cum să nu se vadă iar acuma când să mergem la 

ITP, i-am făcut o constatare trebuie să îi schimbăm toată masca că a fost lovită mașina. 

Acuma ne costă 12.000 lei mașina reparată și am zis către d-nul contabil ori o punem pe 

chituci ori o reparăm. 

    Negrea Alexandru președinte de ședință-se supune la vot amendamentul d-nului primar 

cu suma propusă de 40.000 –adoptat cu 9 voturi pentru. Se supune la vot proiectul de 

buget 2022 –adoptat cu 9 voturi pentru. 

    Negrea Alexandru președinte de ședință-la diverse dacă aveți alte probleme de ridicat. 

     Pop Vasile-primar- d-nule președinte dacă îmi permiteți legat de clădirea primăriei am 

pus din excedent dacă tot am acoperit excedentul de anul trecut ce a rămas am pus și vrem 

să renovăm primăria. Începând de la acoperiș, geamuri, instalație electrică, o baie modernă 

și prelungire primărie. Să facem o arhivă că este prea mică. Să vedem cât ajunge. Am adus 

un proiectant săptămâna trecută. Va mai veni unul să ne facă o ofertă. Oricum bani nu se 

pot folosi pe altceva decât pe investiții. Proiecte depuse avem. Avem bani și dacă vom 

depune proiect și pe gaz, pe canalizare și pe drumuri avem bani prevăzuți acolo la 

investiții. Deci pentru ca să plătim proiectele avem rămași și prevăzuți bani eu de la 

început am zis că vreau să fac. Tot am întrebat pe consultantă să facem un proiect pe 

fonduri pe ceva. Niciodată nu ne-am incadrat. Pe primărie nu există. Și am întrebat pe 

primăria de la Râciu de unde au făcut și mi-au zis din buget, din excedent, ți-au rămas 

bani, i-ai primit îi pui la investiții. Primăria de la Râciu așa s-a făcut, orice primărie care s-

a făcut, nu au fost bani până acum pe proiecte pe clădirea primăriei, oriunde te duci, vine 

omul în sat, dacă te întreabă l-a cămin, la primărie. Deci așa stau lucrurile. Să vedem cât o 

să vină devizul pentru primărie, o să vină săptămâna viitoare un proiectant să ne facă o 

ofertă pe primărie. 

     Panczel Csaba-cu ce vreți să acoperiți, cu Lindab sau cu ce? 

     Pop Vasile-primar-deocamdată teoretic vreau să fac cu țiglă cum este căminul. Știți că 

la cămin am schimbat proiectul. Nu se face cu tablă, se face cu țiglă. Probabil că cu tablă 

este mai ieftin dar consiliul județean nu mai aprobă proiecte cu tablă doar cu țiglă. 

Arhitectura Comunei așa este făcută. Pe proiectul de la școală avem în proiect cu tablă. 

Acolo vom avea iar o problemă. Bani sunt prevăzuți în buget pe tablă. Vom vedea ce va fi.  

    Negrea Alexandru- dacă mai aveți alte întrebări ? Dacă nu declar ședința închisă. 

 

Președinte de ședința Secretar General al Comunei delegat 

NEGREA ALEXANDRU            ONAC DAN-CRISTIAN 


