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PROCES VERBAL din data de 13.04.2022 

 

 Consiliul Local al comunei Șincai, întrunit astăzi, 13.04.2022, 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 10 consilieri din totalul de 11. Lipsește d-na Macavei Petraliana Rodica. 

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. 40/07.04.2022 se 

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

13.04.2022  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 Contului anual de execuţie şi a 

Situaţiei financiare anuale pe anul 2021 

2. 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 sediu primărie și remiză PSI , comuna 

Șincai, județul Mureș”    

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

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

„Achiziție mobilier urban inteligent și modernizare infrastructură de sisteme inteligente 

în comuna Șincai, județul Mureș”  

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea schimbării destinației imobilului 

înscris în Cartea Funciară nr. 50090, din imobil cu destinația de unitate de învățământ în 

imobil cu destinație de cămin cultural, pe perioadă nedeterminată, în vederea reabilitării 

acestuia 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cuprinderea în domeniul public al comunei Șincai 

a unui bun imobil situat pe Strada Principală nr. 34, aparținând domeniului public al 

comunei Șincai, având ca și destinație Clădire administrativă 
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     Panczel Csaba președinte de ședință -Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru ? 

Este adoptată cu 10 voturi pentru. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare din 

data de 30.03.2022. Este votat cu 10 voturi pentru, 0 abțineri, 0 contra. 

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

privind  aprobarea Contului anual de execuţie şi a Situaţiei financiare anuale pe anul 2021. 

 Dacă aveți întrebări? Dacă nu supun la vot. Cine este de acord?-adoptat cu 10 voturi 

pentru, 0 abțineri, 0 voturi contra. 

     Panczel Csaba președinte de ședință -Trecem la Punctul 2. 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 sediu primărie și remiză PSI, comuna Șincai, județul Mureș”. 

Dacă ne puteți explica d-nule primar. 

     Pop Vasile-primar- pe PNRR se pot depune mai multe proiecte prin care se pot face 

clădiri administrative, piste de biciclete, stații de autobuz, pentru clădiri suma finanțată 

este 440 euro/metru pătrat, deci pentru clădirea primăriei putem accesa 440 euro / metru 

pătrat și în bani ăștia se poate repara acoperișul , schimba geamurile, izolare, instalația 

electrică, nu se poate face separate, suma nu o să ajungă. Intenția noastră este să renovăm 

clădirea din Pusta, clădirea unde este poșta dar am constatat că nu avem Carte Funciară și 

am început demersurile pentru întăbulare. Pentru școala de la Pusta trebuie să treacă trei 

ani pentru a fi scoasă din circuitul școlar ca să poată fi trecută la primărie si să îi 

schimbăm destinația. Mai puteam accesa fonduri pentru piste de biciclete însă am 

considerat că nu este cazul la noi. Pentru accesarea fondurilor nu am avut multe variante 

am ales renovare cladiri și să instalăm internet wireless în comună, să facem stații de 

autobuz, dar prioritar este clădirea primăriei și remiza PSI. Fondurile fiind europene nu 

poți face altceva decât strict ce spune proiectul. 

    Șandor Viorica- aș dori să întreb ceva. Pentru școala de la Pusta nu se poate aloca bani 

acuma ? 

    Pop Vasile-primar- nu se pot aloca acuma . Trebuie să iasă din circuitul școlar dacă este 

de acord consiliul local. Să treacă în administrarea primăriei, să ne aprobe ministerul 

învățământului schimbarea destinației și după aceea se poate depune proiect de renovare. 

Am început demersurile să fie scoasă din circuitul școlar, să treacă în administrația noastră 

să putem face un proiect. 

    Șandor Viorica-se poate aloca de la primărie o sumă de bani, că nu trebuie așa mulți ca 

să se renoveze înăuntru și afară 

    Pop Vasile-primar- prima dată să o trecem în administrația primăriei. Noi când am 

aprobat bugetul aveam în plan să renovăm clădirea primăriei, am alocat suma de 300.000 

din excedentul anilor trecuți. Ce bani vor veni prin PNRR și cu ce avem noi important este 

să începem. 

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

Cine este de acord?-adoptat cu 10 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi contra. 

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

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru 

investiţia finanțată în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul local „Achiziție mobilier 



urban inteligent și modernizare infrastructură de sisteme inteligente în comuna Șincai, 

județul Mureș”  

    Pop Vasile-primar-este tot un proiect pe PNRR aici vrem să facem stațiile de autobuz, 

nu am avut multe variante. Si aici bani sunt limitați. Așa facem proiectul să ne încadrăm și 

să nu cheltuim din bugetul local ca să fie toată suma eligibilă. 

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

Cine este de acord?-adoptat cu 10 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi contra. 

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

privind propunerea schimbării destinației imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 50090, 

din imobil cu destinația de unitate de învățământ în imobil cu destinație de cămin cultural, 

pe perioadă nedeterminată, în vederea reabilitării acestuia. 

    Pop Vasile-primar- am vrut să reabilităm și această clădire dar nu se poate depune 

proiect până nu îi schimbăm destinația și să treacă în inventarul comunei. Vom încerca pe 

urmă să depunem proiectul pe P.N.R.R. iar dacă nu trece proiectul vom vedea cum 

procedăm că nu este investiția așa de mare. 

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

Cine este de acord?-adoptat cu 10 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi contra. 

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

privind cuprinderea în domeniul public al comunei Șincai a unui bun imobil situat pe 

Strada Principală nr. 34, aparținând domeniului public al comunei Șincai, având ca și 

destinație Clădire administrativă. 

    Pop Vasile-primar- clădirea apare în Cartea Albă însă nu există carte funciară. Am 

chemat un topograf care a făcut măsurătorile, iar dacă astăzi aprobați proiectul se depune 

documentația la O.C.P.I. pentru cartea funciară să putem face un proiect de reabilitare a 

clădirii respective. Clădirea are 88 metri pătrați. Vrem să renovăm acoperișul, să 

schimbăm geamurile plus aspectul interior și exterior să îl schimbăm. 

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

Cine este de acord?-adoptat cu 10 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi contra. 

    Panczel Csaba președinte de ședință - dacă mai aveți alte întrebări sau probleme de 

ridicat la diverse. Dacă nu declar ședința închisă. 

 

Președinte de ședința Secretar General al Comunei delegat 

PANCZEL CSABA            ONAC DAN-CRISTIAN 


