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PROCES VERBALdin data de 30.03.2022 

 

 Consiliul Local al comunei Șincai, întrunit astăzi, 30.03.2022, în ședință 

ordinară de lucru.  

 

       Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr. 34 din 

22.03.2022 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. 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. 34/22.03.2022 se 

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

30.03.2022  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. Depunerea jurământului de consilier local de către d-nul CRIȘAN OLIVIU NICODIM 

în urma validări mandatului de consilier local de către Judecătoria Târgu Mureș.  

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a 

vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor la apă 

potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv 

S.A. 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes 

local ce vor fi efectuate în anul 2022 de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de 

ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare. 

     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 25.01.2022. Este votat cu 9 voturi pentru, 0 abțineri, 0 contra. 

     Panczel Csaba președinte de ședință -Trecem la Punctul 1. Depunerea jurământului de 

consilier local de către d-nul CRIȘAN OLIVIU NICODIM. Îl invit pe d-nul CRIȘAN 

OLIVIU NICODIM să depună jurământul.  

Este depus jurămăntul ,,  Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă , 

tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sincai . Aşa 

să îmi ajute Dumnezeu ! ,, de către d-nul CRIȘAN OLIVIU NICODIM. 
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     Panczel Csaba președinte de ședință -Trecem la Punctul 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a 

A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la 

canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A. Dacă ne puteți 

explica d-nule secretar. 

Onac Dan Cristian –este vorba de acordare de către consiliul local a mandatului pentru 

domnul primar în vederea votări în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST 

MUREŞ” ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de 

operare a S.C Compania Aquaserv S.A,. Prețul la apă va fi de 4,03 lei/mc plus TVA, la 

canalizare 3,39 lei/mc plus TVA, iar la canalizare ape pluviale prețul va fi 0,82 lei/mc plus 

TVA. 

     Panczel Csaba președinte de ședință -Dacă mai aveți întrebări. Discuții? Dacă nu se 

supune la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 10 voturi pentru, 0 abțineri, 0 contra.  

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

privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate în anul 

2022 de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. 

Dacă ne puteți explica d-nule viceprimar. 

      Panczel Szilamer- este vorba de planul anual prin care prevedem ce fel de munci vor 

executa asistați sociali. Legea prevede că pentru fiecare an noi să aprobăm un plan de 

acțiuni annual care va fi transmis la A.J.P.I.S. La întreținere spații verzi, toaletare copaci și 

orice alte lucrări de interes local   

      Panczel Csaba președinte de ședință -Dacă mai aveți întrebări. Dacă nu se supune la 

vot.Cine este pentru? –adoptat cu 10 voturi pentru, 0 abțineri, 0 contra. 

La diverse 

      Moldovan Angelica-după cum știți fac parte din consiliul de administrare al școlii. 

Școala a câțtigat un proiect privind reciclarea deșeurilor și ar avea nevoie din partea 

primăriei de ajutorul în privința transportului. 

       Pop Vasile -primar-am discutat cu d-na directoare acest aspect și am asigurat-o de 

sprijinul primăriei și al consiliului local. 

      Moldovan Angelica-vor face ei afișe pentru informare pentru ca oameni să știe despre 

ce este vorba. 

      Lazăr Adrian- la Lechincioara este un capac de canal lipsă, chiar la strada principală 

lângă familia Astăluș. 

       Pop Vasile -primar- aparține de AQUASERV. Vom face o adresa către ei să pună alt 

capac. 

      Panczel Szilamer- era pus un palet de lemn acolo. 

      

    Panczel Csaba președinte de ședință - dacă mai aveți alte întrebări ? Dacă nu declar 

ședința închisă. 

 

Președinte de ședința Secretar General al Comunei delegat 

PANCZEL CSABA            ONAC DAN-CRISTIAN 


