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PROCES VERBAL  

  

Încheiat astăzi, 07.10.2022 cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliul Local al 

comunei Șincai. 

Ședința este deschisă la ora 10:00.   

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului comunei Şincai nr. 111 din 03.10.2022, 

în conformitate cu prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), ale art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. 

b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Sunt prezenţi 8 consilieri din totalul de 11. Lipsește doamna Macavei Petraliana Rodica, domnul 

Crișan Oliviu Nicodim și domnul Negrea Alexandru. 

La şedinţă participă și domnul Primar, Pop Vasile și domnul Onac Dan – Cristian, referent. 

      În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se constată că există cvorumul 

necesar în vederea desfășurării în legalitate a ședinței. 

 Domnul președinte Panczel Francisc prezintă proiectul Ordinii de Zi și dă citire convocatorului:  

„În conformitate cu Dispoziția Primarului comunei Șincai nr. 111/03.10.2022 se convoacă 

ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Șincai, care va avea loc vineri, la data de 

07.10.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Șincai, situat în Comuna Șincai, localitatea Șincai, 

Str. Principală nr. 156, care se va desfăşura cu participarea fizică a consilierilor locali, având următorul 

  PROIECT DE ORDINE DE ZI:  

„1. Proiect de hotărâre nr. 3025 din 30 septembrie 2022 privind numirea în calitate de 

reprezentant al Consiliului Local al comunei Șincai, pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de actele 

normative în vigoare,  în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Șincai, în anul şcolar 2022-

2023;” 

Domnul Primar, Pop Vasile, îi solicită domnului Președinte, în calitate de inițiator al 

proiectelor, să supună la vot suplimentarea ordinii de zi, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. (8) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, cu următoarele puncte:  

2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr. 85/2022 

privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2022; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai 

pe anul 2022; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier 

proprietatea comunei Șincai, pentru anul 2022; 

5. Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru 

investiţia finanțată în cadrul PNRR, componenta C5 – Valul Renovării: „Renovarea energetică pentru 

clădire rezidențială multifamilială din comuna Șincai”.    

Domnul președinte Panczel Francisc evidențiază faptul că în mapă de ședință se regăsește și 

procesul verbal al ședinței anterioare. Supune la vot Procesul verbal al ședinței extraordinare din data 

de 29.09.2022.  

Procesul verbal este aprobat cu 8 voturi pentru din totalul de 8 voturi valabil exprimate. 

Suplimentarea ordinii de zi este supusă la vot și este aprobată cu 8 voturi pentru din totalul de 

8 voturi valabil exprimate.  
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Ordinea de zi este supusă la vot și este aprobată cu 8 voturi pentru din totalul de 8 voturi valabil 

exprimate.  

 Domnul președinte Panczel Francisc trece la punctul 1 de pe Ordinea de zi. „1.Proiect de 

hotărâre nr. 3025 din 30 septembrie 2022 privind numirea în calitate de reprezentant al Consiliului 

Local al comunei Șincai, pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de actele normative în vigoare,  în 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Șincai, în anul şcolar 2022-2023”.  

 Discuții: 

 Domnul Panczel Csaba o propune pe doamna consilier Moldovan Angelica pentru a reprezenta 

Consiliul Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Șincai. 

 Domnul Panczel Francisc supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 8 voturi 

pentru din totalul de 8 voturi valabil exprimate. 

 Domnul președinte Panczel Szilamer trece la punctul 2 de pe Ordinea de zi: „Proiect de hotărâre 

privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr. 85/2022 privind modificarea Bugetului de 

venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2022”. 

 Discuții: 

 Nu sunt discuții. 

 Domnul președinte Panczel Francisc supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 8 

voturi pentru din totalul de 8 voturi valabil exprimate. 

Domnul președinte Panczel Francisc trece la punctul 3 de pe Ordinea de zi: „Proiect de hotărâre 

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2022”; 

 Discuții: 

 Nu sunt.  

 Domnul președinte Panczel Francisc supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 8 

voturi pentru din totalul de 8 voturi valabil exprimate. 

Domnul președinte Panczel Francisc trece la punctul 4 de pe Ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre 

privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Șincai, pentru 

anul 2022” 

Discuții: 

Panczel Csaba: Unde se va tăia la Culpiu? 

Moldovan Angelica: Se va tăia și aproape de noi, în Șincai? 

Domnul primar – Pop Vasile: Se va tăia la Culpiu 190 metrii, o să tăiem la Lechincioara 40 de 

metrii și la Pusta 30 și ceva, aveți APV-urile. 195 avem la Culpiu, 36 avem la Pusta și 40 la 

Lechincioara. La Culpiu și la Pusta metru cub și metru ster.... Deci metrul ster va fi 220 Lei. Noi în 

Hotărârea de Consiliu avem prevăzut în metru cub și în metru ster. Noi încasăm în metru ster. 

Domnul președinte Panczel Francisc: Cât va fi metrul ster? 

Domnul primar – Pop Vasile: 220 lei.  

Sandor Viorioca: Va fi și transport? 

Domnul primar – Pop Vasile: Acela va fi separat. 

Domnul președinte Panczel Francisc: Când va începe? 

Domnul primar – Pop Vasile: Întâi am inițiat proiectul și facem Hotărâre de consiliul, în baza 

hotărârii de consiliu se face achiziția și contractul și dupa aceea, noi până la sfârșitul anului vrem să le 

tăiem. Este o procedură. Nu ai putut face Hotărâre până nu ai avut APV-ul... 

Domnul președinte Panczel Francisc: ceva întrebări mai aveți? 

Domnul primar – Pop Vasile: Până nu supuneți la vot, cu siguranță cele de la Pusta vor fi date 

ca și ajutor de încălzire, iar probabil cine vrea să cumpere vom aduce la Culpiu. Noi vom încerca să 

vindem doar persoanelor din localitate. Vor fi multe lemne la Culpiu, teoretic nu am vrut să tăiem atâtea, 

însă APV-ul era făcut, și este făcut și pe anul următor. 
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Domnul viceprimar – Panczel Szilamer: Dacă pot să intervin. Este făcut amenajamentul pe 10 

ani, iar ei trebuie să respecte volumul pe care l-a dat amenajistul. De aceea diferă de la an la an volumele.  

Domnul primar – Pop Vasile: Alea trebuiau tăiate în 10 ani. Întotdeauna Primăria Șincai nu a 

fost de acord să taie. Dar acum trebuie să ne încadrăm, cum spune domnul viceprimar, pe 

amenajamentul silvic.  

Panczel Csaba: foarte bine, la ce prețuri se vehiculează în mass media, nu o să vă doară capul 

dacă se va vinde lemnul sau nu. Acum 10 ani, era altceva. 

Domnul primar – Pop Vasile: Este mai mare prețul ca și anul trecut. Însă la Lechincioara este 

170 lei tăiatul + TVA, iar separat trebuie luat în calcul taxa la ocolul silvic, paza... 

Panczel Csaba: Normal Primăria nu câștigă nimica... 

Domnul primar – Pop Vasile: Nu poate să fie pus un preț și noi să ieșim pe minus. Acum domnul 

care cară, vinde cu 300 de lei metrul ster... el e firmă, noi suntem Primărie. Noi lucrăm pentru oameni. 

Important este să se vândă în Comună. De aceea vom încerca să le vindem doar la cei din Comună.  

Domnul președinte Panczel Francisc supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 8 

voturi pentru din totalul de 8 voturi valabil exprimate. 

 Domnul președinte Panczel Francisc trece la punctul 5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre 

de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia finanțată în cadrul 

PNRR, componenta C5 – Valul Renovării: „Renovarea energetică pentru clădire rezidențială 

multifamilială din comuna Șincai”. 

Discuții:  

Domnul primar – Pop Vasile: Referitor la acest punct, dacă nu ați întrebat nimeni. Pe PNRR se 

deschide iarăși o linie de finanțare și se pot depune proiecte. Noi teoretic avem 2 proiecte, școala de la 

Pusta, nu avem încă aprobarea de la Ministerul Educației și putem pune și blocul. Partea noastră a 

Primăriei este expertiza tehnică și studiul geo și de acolo încolo va fi totul pe fonduri. Au trebuit să își 

facă Asociație, și-au făcut Asociație. Dacă va ieși de la Ministerul Educației proiectul pentru schimbarea 

destinației pentru școala de la Pusta, vă vom chema să votăm în regim de urgență și acel proiect. 

Domnul președinte Panczel Francisc supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 8 

voturi pentru din totalul de 8 voturi valabil exprimate. 

Domnul Panczel Francisc deschide discuțiile de la rubrica diverse. 

 Discuții: 

 Nu sunt discuții. 

 Domnul Președinte Panczel Francisc declară ședința închisă la ora 10:15 minute. 

  

Președinte de ședință                     Secretar General 

   Panczel Francisc            Toma Dragoș 

 

 

 

 


