
   

 

 

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 VERBAL din data de 25.01.2022 

 

 Consiliul Local al comunei Șincai, întrunit astăzi, 25.01.2022, în ședință 

ordinară de lucru.  

 

       Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr. 4 din 

14.01.2022 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 7 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.4/14.01.2022 se convoacă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local Şincai, care va avea loc în data de 25.01.2022  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 organizării rețelei școlare de pe raza 

teritorială a comunei Șincai, județul Mureș, pentru anul școlar 2022-2023.  

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 

comunei Șincai, județul Mureș,  pentru perioada 2021-2027. 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a 

Comunei Șincai a unor imobile situate în extravilan (drumuri de acces, șanturi, canale, 

terenuri neproductive) pe proprietar Comuna Șincai, conform lucrărilor de înregistrare 

sistematică efectuate la nivel de unitate administrativ teritorială. 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai 

nr.146/2021 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai 

pe anul 2021. 

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

Șincai a unor bunuri imobile având ca și destinație străzi, aparținând domeniului public 

al comunei Șincai. 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  validarea Dispoziției Primarului Comunei 

Șincai nr.149/2021 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 

Șincai pe anul 2021. 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  modificării și completării 

Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Șincai 
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8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii  scrisorii  de 

garanţie  cu nr. 606 din data de 09.10.2018  in valoare de 741.679,78 lei   eliberată de  

FNGCIMM-SA-IFN  în vederea garantării către A.F.I.R. a avansului solicitat pentru 

finanţarea proiectului REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI 

EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI,COM.ŞINCAI   SI 

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA 

AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, COM.ŞINCAI” 

-masura 7.6 până la data de 04.04.2023 

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

?.Este adoptată cu 7 voturi pentru. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare din 

data de 10.12.2021. Este votat cu 7 voturi pentru. 

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

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza teritorială a 

comunei Șincai, județul Mureș, pentru anul școlar 2022-2023.. Dacă aveți întrebări, 

discutii? Dacă nu se supune la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 7 voturi pentru 

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

HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Șincai, județul 

Mureș,  pentru perioada 2021-2027. Dacă aveți întrebări. Discuții? Dacă nu se supune la 

vot.Cine este pentru? –adoptat cu 7 voturi pentru. 

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

HOTĂRÂRE privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a Comunei Șincai a unor 

imobile situate în extravilan (drumuri de acces, șanturi, canale, terenuri neproductive) pe 

proprietar Comuna Șincai, conform lucrărilor de înregistrare sistematică efectuate la 

nivel de unitate administrativ teritorială. Dacă mai sunt întrebări ? Dacă nu se supune la 

vot. Cine este pentru? –adoptat cu 7 voturi pentru 

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

HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.146/2021 

privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2021. 

Dacă aveți întrebări ? 

Dacă nu se supune la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 7 voturi pentru 

     Negrea Alexandru președinte de ședință -Trecem la Punctul 5. PROIECT DE 

HOTĂRÂRE privind cuprinderea în domeniul public al comunei Șincai a unor bunuri 

imobile având ca și destinație străzi, aparținând domeniului public al comunei Șincai. 

Dacă aveți întrebări. Discuții? Dacă nu se supune la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 7 

voturi pentru 

     Negrea Alexandru președinte de ședință -Trecem la Punctul 6. PROIECT DE 

HOTĂRÂRE privind  validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.149/2021 

privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2021. 

Dacă aveți întrebări. Discuții? Dacă nu se supune la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 7 

voturi pentru 

     Negrea Alexandru președinte de ședință -Trecem la Punctul 7. PROIECT DE 

HOTĂRÂRE privind aprobarea  modificării și completării Organigramei și a Statului de 

funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai. Dacă aveți întrebări. 

Discuții? Dacă nu se supune la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 7 voturi pentru 



 

     Negrea Alexandru președinte de ședință -Trecem la Punctul 8. PROIECT DE 

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii  scrisorii  de garanţie  cu nr. 606 

din data de 09.10.2018  in valoare de 741.679,78 lei   eliberată de  FNGCIMM-SA-IFN  

în vederea garantării către A.F.I.R. a avansului solicitat pentru finanţarea proiectului 

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA 

AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI,COM.ŞINCAI   SI REABILITAREA, 

MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL 

LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, COM.ŞINCAI” 

-masura 7.6 până la data de 04.04.2023. Dacă aveți întrebări? Dacă nu se supune la 

vot.Cine este pentru? –adoptat cu 7 voturi pentru 

     SecretarGeneral al comunei-înainte de diverse vă aduc la cunoștință că avem depusă o 

demisie, d-nul Bucur Nicolaie își prezintă demisia din funcția de consilier local începând 

cu data de 01.02.2022. Dacă nu se răzgândește vom face demersurile legale pentru a fi 

înlocuit de următorul candidat de la partidul PNL. 

    D-nul Primar Pop Vasile- în materialele de ședință v-am pus factura cu ce a fost 

cumpărat pentru școlari. Exact ce s-a cumpărat a fost pus în plasele de cadou de 

sărbători. Am avut o discuție cu cei de la SC SYLEVI și cei de la ADI Ecolect cu privire 

la colectarea selectivă a deșeurilor, am stat de vorbă cu mai mulți consilieri și cetățeni și 

degeaba începem colectarea serlectivă dacă nu avem pubele și ne-am hotărât să 

cumpărăm pubele pentru cei care nu au. Am stat de vorbă cu o firmă de la Cluj dar nu 

putem să cumpărăm până nu avem buget și când le cumpărăm vom trece prin Consiliul 

Local. Ne-am gândit să facem o adresă către SC SYLEVI și ADI Ecolect prin care să 

cerem amânarea începeri colectări selective până când o să avem buget ca să cumpărăm 

pubele. Fiecare din consilieri prezenti dacă sunteți de acord să semnați adresa respectivă 

prin care solicităm amânare startului colectări selective până când achiziționăm pubele. 

În momentul când avem pubelele putem sta de vorbă cu ei pentru colectarea selectivă. De 

aceea v-am adus la cunoștință ca să semnați fiecare consilier dacă sunteți de acord cu 

amânarea. D-nule Bucur văd că aveți o nelămurire spuneți 

     Bucur Nicolaie- În Lechincioara sunt containere mari ți sunt pline cu pământ. În altă 

parte în containerele alea se pot aduna sticle direct acolo, fiecare să arunce sticlele direct 

în container. Am văzut că în altă parte dacă arunci sticlele la gunoi în alta parte este o 

problemă. În altă parte se colectează și sticla albă și sticla verde și sticla maronie separat. 

Să aducă ceva să le colecteze sticlele sticlă să fie.  

    D-nul Primar Pop Vasile- când va începe colectarea serlectivă insulele vor dispărea, 

acolo fiecare aruncă cum vrea și nu putem controla nu putem noi sta lângă ele. 

Majoritatea cetățenilor de la Lechincioara au cerut ca să mutăm containerele de lângă 

fântână, le-am pus lângă transformator, acum am văzut că una din ele au dos-o în poartă 

să-și pună gunoiul personal. O să o aducem înapoi. Containerele alea au fost puse de 

firmă. 

     Bucur Nicolaie- eu ce am vrut să vă spun și sa propus și mai demult să se pună 

camere video. Simplul lucru că știu că este cameră că funcționează sau nu, altfel văd 

lucrurile și dim momentul acela fiți siguri că nu va merge niciunul, să fie într-o poziție să 

nu ajungă la ea și dacă se poate chiar și filma să se înregistreze că sunt posibilități atâtea 



    D-nul Primar Pop Vasile- toate camerele din comună sunt în stare de funcționare, am 

schimbat și care sunt acum modelul nou nu mai are lumina roșie, sunt în stare, dacă una 

nu merge  funcțională toate camerele sunăm și vin și o remediază. 

     Bucur Nicolaie- dar de ce nu puneți care au lumină și noaptea? 

     D-nul Primar Pop Vasile- toate au lumină și funcționează că merge sau nu ledul roșu. 

     Bucur Nicolaie- noi trebuie să prevenim treaba nu să îi prindem  

     D-nul Primar Pop Vasile- d-nule Bucur camerele modern de acuma nu mai au ledul 

roșu. Sistemul care este acuma la primărie este mai vechi , a fost achiziționat de trei ani, 

nu s-a luat c ear fi trebuit să se ia, o să vin în consiliu să îl modificăm să aducem un 

sistem în care se va citi nr. la mașină, care va intra în localitate cu mașina și spune exact 

când iese din localitate, se putea face acum 3 ani de zile, e bine că s-au pus camerele 

astea  

      Bucur Nicolaie-eu am văzut o chestier că simplul lucru că vedeau lumina aia roșie și 

că funcționează deja le era frică. Eu prefer să îi avertizezi decât să umbli să îi prinzi. Eu 

zic că e mai bine, până la urmă trece seîncarcă memoria, ștergi memoria ș ice a fost ai 

uitat, atuncea trebuie din asta cu sensor de mișcare să înregistreze mai mult timp, dar 

dacă e beculețul ăla roșu aprins eu am pățit că mi-o venit cineva și zice uite că 

funcționează. Chiar la poartă am și se vede ca un cerculeț roșu și se vede că îi 

funcționează camerele și deja altfel sesizează, deja îi e frică  

      D-nul Primar Pop Vasile-mai nou camerele nu au sistemul de infraroșu, merg pet imp 

de noapte toate camerele dar cele mai moderne de acuma nu au, nu putem cumpăra 

camera care au sistemul de acum 3 ani de zile. Sistemul nostrum care îi avem aicea 

punem camera modern. Mai nou hoții știe că pe camera nu mai este led, omul de rând 

zice că da merge, hoțul știe  

      Bucur Nicolaie-în orice caz dacă nu se mai fură rezultatul este bun, iar dacă se fură 

înseamnă că nu e bun și atunci trebuie căutat altul 

      Moldovan Angelica- se fură d-nule Bucur și cu camera, ei de fapt ocolesc traseul 

unde există camerele 

      Bucur Nicolaie- eu am pornit discuția pentru astea de gunoi, acolo să se vadă să zică 

totuși mă vede că am aruncat și să evite 

     D-nul Primar Pop Vasile-la Lechincioara încă nu am pus camera, am preluat noi 

căminul dar încă nu am facut recepția cu AFIR Alba-Iulia, s-a depus documentația toată, 

așteptăm să vină cei de la Alba-Iulia să îl preluăm. Nu putem face modificări acolo până 

nu vin să facă recepția cei de la Alba-Iulia, toată documentația este depusă așteptăm pe 

cei de la AFIR pentru recepți. Deci theoretic acolo trebuie pus serverul. Cine a lucrat pe 

fonduri europene știe că nu poți să faci nici o modificare până nu vin să îl ia în primire  

    Lazăr Adrian- și gard nu o să mai fie ? 

    D-nul Primar Pop Vasile-urmează să facem și gardul 

    Negrea Alexandru- dacă mai aveți alte problem de discutat ? Dacă nu declar ședința 

închisă. 

 

Președinte de ședința Secretar General al Comunei delegat 

NEGREA ALEXANDRU            ONAC DAN-CRISTIAN 


