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PROCES VERBAL din data de 12.05.2022 

 

 Consiliul Local al comunei Șincai, întrunit astăzi, 12.05.2022, în ședință 

extraordinară de lucru.  

 

       Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr. 40 din 

07.04.2022 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. Lipsește d-na Macavei Petraliana Rodica și 

d-nul BALAZS FRANCISC. 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. 

Panczel Csaba președinte de ședință–dă citire convocatorului 

            În conformitate cu Dispoziţia Primarului Comunei Şincai nr. 45/06.05.2022 se 

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

12.05.2022  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 aprobarea acordării unui sprijin financiar de la 

bugetul local al Comunei Şincai pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 

2022, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei 

Şincai pe trimestrul - I - 2022 

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

Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru perioada  iunie-august 2022 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente 

proiectului pentru investiţia finanțată în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul local 

„Reabilitare termică și eficientizare energetică clădire administrativă, comuna Șincai, 

județul Mureș”   

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii a unui drept de superficie în 

favoarea comunei Șincai, județul Mureș, asupra imobilului identificat prin nr. cadastral 

51639, rezultat în urma dezembrării, în suprafață de 1000 mp, situat în intravilanul 

comunei Șincai, aflat în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Șincai 
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     Panczel Csaba 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 13.04.2022. Este votat cu 9 voturi pentru, 0 abțineri, 0 contra. 

     Panczel Csaba președinte de ședință -Trecem la Punctul 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Şincai 

pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 2022, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a 

H.G. nr.1470/2002 republicate.Dacă aveți întrebări? Dacă nu supun la vot. Cine este de 

acord?-adoptat cu 9 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi contra. 

     Panczel Csaba președinte de ședință -Trecem la Punctul 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul - I – 2022. 

Dacă ne puteți explica d-nule contabil. 

     ONAC DAN CRISTIAN- în proiectul de hotărâre sunt reflectate poziția și 

performanțele financiare ale bugetului local al comunei Șincai iar din analiza execuţiei 

prezentate reiese că nu sunt necesare măsuri de redimensionare a cheltuielilor prin 

rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli 2022.  

     Panczel Csaba președinte de ședință -Dacă mai aveți întrebări? Dacă nu supun la vot. 

Cine este de acord?-adoptat cu 9 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi contra. 

     Panczel Csaba președinte de ședință -Trecem la Punctul 3.  PROIECT DE 

HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local 

al Comunei Șincai, pentru perioada  iunie-august 2022  

       Panczel Csaba președinte de ședință -Dacă aveți întrebări? Dacă nu supun la vot. Cine 

este de acord?-adoptat cu 9 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi contra. 

   Panczel Csaba președinte de ședință -Trecem la Punctul 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia 

finanțată în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul local „Reabilitare termică și 

eficientizare energetică clădire administrativă, comuna Șincai, județul Mureș”   

    Pop Vasile-primar- este vorba de clădirea poștei după cu o cunoașteți, am reușit să o 

întăbulăm, iar sesiunea de depunere a proiectelor se deschide luni la ora 10 am facut acest 

proiect de renovare a clădiri poștei 

    Panczel Csaba președinte de ședință -Dacă mai aveți întrebări? Dacă nu supun la vot. 

Cine este de acord?-adoptat cu 9 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi contra. 

    Panczel Csaba președinte de ședință -Trecem la Punctul 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea constituirii a unui drept de superficie în favoarea comunei Șincai, 

județul Mureș, asupra imobilului identificat prin nr. cadastral 51639, rezultat în urma 

dezembrării, în suprafață de 1000 mp, situat în intravilanul comunei Șincai, aflat în 

proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Șincai. 

    Pop Vasile-primar- a fost întăbulat cimitirul ortodox, avem aprobare de la Alba-Iulia 

pentru superficie, nu se putea face dezmembrare până nu aveam aprobarea episcopiei  de 

la Alba-Iulia terenul va trece pe noi și este nevoie de aprobare în consiliul local pentru 

superficie. 

     Panczel Csaba președinte de ședință -Dacă mai aveți întrebări? Dacă nu supun la vot. 

Cine este de acord?-adoptat cu 9 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi contra. 

    Panczel Csaba președinte de ședință - dacă întrebări sau probleme de ridicat la diverse. 



    Pop Vasile-primar- dacă îmi permite-ți d-nule președinte  astăzi ne intră în curte mașina 

de 3,5 tone, carosată. A fost un proiect pe o mașină care nu se bascule, am avut un 

consultant cu care am avut contract un an de zile. Am schimbat consultantul și am reușit 

că dacă nu intra săptămâna asta mașina în țară se pierdeau bani și trebuie plătită până în 

data de 20 mai. Proiectul pentru buldo este eligibil, probabil săptămâna viitoare vom 

semna contractual. Vedeți că toate primăriile din jur au utilaje iar noi mu avem cu ce 

lucra. 

     Lazăr Adrian- în legătură cu apa de la Lechincioara dacă se poate rezolva. 

    Pop Vasile-primar- am sunat la AQUASERV, i-am anunțat, dacă ei au pierderi și le 

convine. I-am sunat să vină să repare că am văzut că curge. 

    Szobo Mihail- aș ridica și eu o problemă -acolo lângă Cordoș Vasile trebuie reparat 

drumul, că este distrus. Curge apa când plouă, aduce mizerie și gunoi din curte, este un 

miros urât. 

    Pop Vasile-primar-săptămâna viitoare mergem și cumpărăm un tub, avem cu ce îl 

transporta, aducem un tub de 30 dar el nu are pod în poartă. 

    Panczel Szilamer- acolo a fost pod dar este înfundat. 

    Pop Vasile-primar- vom cumpăra un tub să facem pod acolo. 

    Panczel Csaba președinte de ședință -dacă mai aveți alte probleme de ridicat? Dacă nu 

declar ședința închisă.+ 

 

 

Președinte de ședința Secretar General al Comunei delegat 

PANCZEL CSABA            ONAC DAN-CRISTIAN 


