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PROCES VERBAL  

  

Încheiat astăzi, 20.10.2022 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. 113 din 17.10.2022, 

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 9 consilieri din totalul de 11. Lipsește doamna Macavei Petraliana Rodica, domnul 

Crișan Oliviu Nicodim. 

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. 113/17.10.2022 se convoacă 

ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Șincai, care va avea loc joi, la data de 20.10.2022, 

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 privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe 

trimestrul - III – 2022; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilului înscris în Cartea 

Funciară nr. 50090, situat în localitatea Pusta nr. 38, jud. Mureș, din imobil cu destinația de unitate de 

învățământ în imobil cu destinație de cămin cultural, pe perioadă nedeterminată.” 

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:  

„3. Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru 

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

eficientizare energetică Cămin Cultural din localitatea Pusta, comuna Șincai, județul Mureș” ; 

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

comunei Șincai nr. 5/15.01. 2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Șincai , judeţul 

Mureș. ” 

Suplimentarea ordinii de zi este supusă la vot și este aprobată cu 9 voturi pentru din totalul de 

9 voturi valabil exprimate.  

Ordinea de zi este supusă la vot și este aprobată cu 9 voturi pentru din totalul de 9 voturi valabil 

exprimate.  

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 07.10.2022.  

Procesul verbal este aprobat cu 9 voturi pentru din totalul de 9 voturi valabil exprimate. 
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 Domnul președinte Panczel Francisc trece la punctul 1 de pe Ordinea de zi. „1. Proiect de 

hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul - III – 2022;”.  

 Discuții: 

 Nu sunt discuții. 

 Domnul Panczel Francisc supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 9 voturi 

pentru din totalul de 9 voturi valabil exprimate. 

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

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

localitatea Pusta nr. 38, jud. Mureș, din imobil cu destinația de unitate de învățământ în imobil cu 

destinație de cămin cultural, pe perioadă nedeterminată”. 

 Discuții: 

 Nu sunt discuții. 

 Domnul președinte Panczel Francisc supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 9 

voturi pentru din totalul de 9 voturi valabil exprimate. 

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

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

PNRR, componenta C10 – Fondul local - „Reabilitare termică și eficientizare energetică Cămin Cultural 

din localitatea Pusta, comuna Șincai, județul Mureș”; 

 Discuții: 

 Nu sunt.  

 Domnul președinte Panczel Francisc supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 9 

voturi pentru din totalul de 9 voturi valabil exprimate. 

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

privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Șincai nr. 5/15.01.2019 

privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Șincai , judeţul Mureș.” 

Discuții: 

Domnul Panczel Csaba: Aici despre ce este vorba? 

: Dacă îmi dați voie, este strada de la Pusta care merge la cimitir, este pusă pe proiect, pe Anghel 

Saligny, teoretic au fost puse 2 străzi acolo, intrarea lui Ștefan Șandor, dar acolo este intabulat terenul 

și nu se poate pune și a rămas doar strada Cimitirului, iar strada Sălcilor pe care o mai avem în proiect 

a fost pusă în rândul trecut. Proiectanta ne-a transmisă că strada trebuie intabulată și să îi dăm denumire. 

1 a căzut, fiind proprietate privată, a lui Fănel și a rămas strada care duce la Cimitir, se pune podul și se 

asfaltează până trece podul. Are 32 sau 34 de metrii, să nu greșesc. Una avea 32, alta avea 34 de metrii. 

Dacă nu avea denumire strada, nu se putea cuprinde pe proiect, ele erau măsurate de dinainte și aprobate, 

acum ne-a cerut să îi dăm denumire. 

Domnul Președinte de ședință, Panczel Francisc: Întrebări dacă mai sunt. 

Doamna Șandor Viorica: Am vrut să întreb, dacă la strada care merge înspre cimitir, dacă atât 

e dat până după pod. 

Domnul Primar, Pop Vasile: Atâta facem, podul. Se asfaltează... 

Domnul Panczel Csaba: De acolo piatră. Trebuie pus piatră. 

Domnul Primar, Pop Vasile: Noi am vrut să facem toate podurile care trec acolo...Teoretic era 

aprobat și pentru strada aia, a lui Fănel, când a fost depus proiectul, distanța aceea de 32 de metrii, însă 

terenul este privat. Strada Cimitirului este intabulată până după pod.  

Doamna Șandor Viorica: Mai încolo vom pune oțâră de piatră. 
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Domnul Primar, Pop Vasile: Așa s-a măsurat atunci. Au fost 4.7 milioane, oricum l-a aprobat, 

dar așa erau normele. Și la Fănel așa a fost situația, e intabulată pe el.  

Doamna Șandor Viorica: Mulți intră pe acolo, și Șimon.... 

Domnul Primar, Pop Vasile: Teoretic poate să pună barieră, este terenul lui,  are carte funciară 

pe el. 

Domnul președinte Panczel Francisc: Întrebări dacă mai aveți?  

Domnul președinte Panczel Francisc supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 9 

voturi pentru din totalul de 9 voturi valabil exprimate. 

 Domnul Președinte Panczel Francisc declară ședința închisă la ora 10:09 minute. 

  

Președinte de ședință                     Secretar General 

   Panczel Francisc            Toma Dragoș 

 

 

 

 

 


