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PROCES VERBAL  

  

Încheiat astăzi, 22.07.2022 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. 68 din 

18.07.2022, 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 

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 Szilamer prezintă proiectul Ordinii de Zi și dă citire 

convocatorului:  
În conformitate cu Dispoziția Primarului comunei Șincai nr. 68/18.07.2022 se convoacă ședința 

extraordinară a Consiliului Local al comunei Șincai, care va avea loc vineri, la data de 22.07.2022, 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 următoarea  

ORDINE DE ZI:  

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general, ca urmare a 

Ordonanței nr. 15/2021, art. 2, alin. 8 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare, al proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI 

EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOCALITATEA ŞINCAI, 

COMUNA ŞINCAI SI REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI 

EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOCALITATEA ŞINCAI- 

FÂNAŢE, COMUNA ŞINCAI”; 

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

a unor bunuri imobile având ca și destinație drumuri, aparținând domeniului public al 

comunei Șincai; 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la 

bugetul local al Comunei Şincai pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 

2022, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate. 

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

voturi valabil exprimate.  

 Domnul președinte Panczel Szilamer evidențiază faptul că în mapă de ședință se 

regăsește și procesul verbal al ședinței anterioare. Supune la vot Procesul verbal al ședinței din 

data de 30.06.2022.  

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

DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general, ca urmare a Ordonanței nr. 15/2021, art. 2, 

alin. 8 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, al proiectului „REABILITAREA, 

MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL 

LOCALITATEA ŞINCAI, COMUNA ŞINCAI SI REABILITAREA, MODERNIZAREA, 

DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOCALITATEA ŞINCAI- 

FÂNAŢE, COMUNA ŞINCAI”.  

 Discuții: 

 Nu sunt discuții. 

 Domnul Panczel Szilamer 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 cuprinderea în domeniul public al comunei Șincai a unor bunuri imobile 

având ca și destinație drumuri, aparținând domeniului public al comunei Șincai”. 

 Discuții: 

 Domnul Primar, Vasile Pop: Este vorba despre Drumul Județean, iar ca să putem preda 

apa la Aquaserv suntem obligați să întăbulăm conductele pe comună, ca să putem preda. 

 Domnul Secretar: Probabil își înființează ei serviciu propriu.  

 Domnul Panczel Szilamer 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 3 de pe Ordinea de zi. PROIECT 

DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei 

Şincai pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 2022, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. 

nr.1470/2002 republicate. 

 Discuții: 

 Domnul Primar, Vasile Pop:Dacă îmi permiteți, anul trecut când am dat Bisericii de la 

Pusta 1000 de Lei, s-a prevăzut în buget ca anul acesta să facă de 3000 de lei, pentru că le 

finanțăm . 

 Doamna Șandor Viorica: Oricum s-au mai adunat contribuții de la enoriași. Mulțumim 

frumos, până anul trecut nu s-a dat niciodată pentru Pusta. 1000 de Lei și aceea au fost buni. 

Era să se răstoarne clopotnița. 

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

voturi pentru din totalul de 9 voturi valabil exprimate. 

 Domnul Panczel Szilamer deschide discuțiile de la rubrica diverse. 

 Discuții: 

 Nu sunt discuții. 

 Domnul Președinte Panczel Szilamer declară ședința închisă la ora 10:05 minute. 

  

Președinte de ședință       Secretar General 

   Panczel Szilamer            Toma Dragoș 
 


