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PROCES VERBAL  

  

Încheiat astăzi, 29.09.2022 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. 84 din 23.09.2022, 

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 10 consilieri din totalul de 11. Lipsește doamna Macavei Petraliana Rodica. 

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. 84/23.09.2022 se convoacă 

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

29.09.2022, 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. 2803 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

al comunei Șincai nr. 5/15.01.2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Șincai, 

județul Mureș; 

2. Proiect de hotărâre nr. 2848 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele 

Consiliului Local al comunei Șincai, pentru perioada septembrie – noiembrie 2022. 

Domnul Primar, Pop Vasile, îl roagă pe domnul Președinte 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 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; 

4. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de 

colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri și operarea staţiei de transfer 

Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș) - zona 7 

Râciu; 

5. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de delegare temporară - până la 

finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă contractul de delegare a gestiunii activităţilor 

de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri și operarea staţiei de transfer 

Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) –Zona 7 

Râciu. 
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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 12.08.2022.  

Procesul verbal este aprobat cu 10 voturi pentru din totalul de 10 voturi valabil exprimate 

Suplimentarea ordinii de zi este supusă la vot și este aprobată cu 10 voturi pentru din totalul 

de 10 voturi valabil exprimate.   

Ordinea de zi este supusă la vot și este aprobată cu 10 voturi pentru din totalul de 10 voturi 

valabil exprimate.   

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

hotărâre nr. 2803 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Șincai nr. 

5/15.01.2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Șincai, județul Mureș”.  

 Discuții: 

 Nu sunt discuții. 

 Domnul Panczel Francisc supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 10 voturi 

pentru din totalul de 10 voturi valabil exprimate. 

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

hotărâre nr. 2848 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al comunei 

Șincai, pentru perioada septembrie – noiembrie 2022”. 

 Discuții: 

 Nu sunt discuții. 

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

10 voturi pentru din totalul de 10 voturi valabil exprimate. 

Domnul președinte Panczel Francisc 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: 

 Doamna Moldovan Angelica: Aici să înțelegem că s-au mai făcut niște lucrări? 

 Domnul Primar – Pop Vasile: Dacă îmi dați voie domnule Președinte. Este vorba despre 

Biserica Reformată care a depus pentru anul 2022, o cerere de plată, pentru care nu s-a efectuat niciun 

decont. Noi le-am transmis fiecărei parohii să depună solicitarea, la momentul la care este finalizată 

lucrarea. Curtea de conturi urmare a controlului efectuat a dispus să nu mai efectuăm plăți până la 

momentul la care nu se depune factura pentru lucrările făcute. Înainte se dădea la sfârșitul anului banii. 

Acum fiecare după ce face lucrarea, primește banii. Aduce factura și o depune. Îi vorba de biserica 

maghiară. La voi la Fânațe... 

 Doamna Moldovan Angelica: Eu i-am spus la domn părinte... părinte, aveți posibilitatea dacă 

aveți o lucrare să se deconteze. L-am anunțat la începutul anului. 

 Domnul Primar  - Pop Vasile: Eu v-am transmis, fiecare Biserică când aduce se face hotărâre 

de Consiliu.  

 *rumoare în sală 

 Domnul Primar – Pop Vasile: Am transmis că nu vom acorda 1000 Lei, ci 2000 Lei la fiecare 

Biserică, cu 2000 Lei poate să facă. Pusta niciodată nu a primit nimic, am dat 2000 pentru Biserica 

Ortodoxă de aici și 2000 pentru Pusta.  

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

10 voturi pentru din totalul de 10 voturi valabil exprimate. 
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Domnul președinte Panczel Francisc trece la punctul 4 de pe Ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre 

privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor 

municipale şi a altor fluxuri de deşeuri și operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului 

de salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor 

Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș) - zona 7 Râciu;” 

Discuții: 

Moldovan Angela: Aici să înțelegem că gestiunea o să o facă Râciu? 

Domnul primar – Pop Vasile: Nu, stația de transfer e la Râciu, lângă Coasta Mare, teoretic este 

terenul Pogăcelei, în fine. Cine colectează acum gunoiul a cerut rezilierea contractului, iar noi am 

aprobat prin Hotărârea de Consiliu. La punctul 4 din Hotărâre împuternicim A.D.I. Ecolect să scoată la 

licitație zona 7 pentru 10 ani. Este vorba despre A.D.I. Ecolect care vrea să scoată la licitație zona 7 

pentru 10 ani.  

Moldovan Angela: Din acest moment se vor schimba și prețurile, gunoiul va fi selectiv? 

Domnul primar – Pop Vasile: Discutăm la următorul punct. 

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

10 voturi pentru din totalul de 10 voturi valabil exprimate. 

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

privind avizarea Documentației de delegare temporară - până la finalizarea procedurii de atribuire prin 

licitație deschisă contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor 

municipale şi a altor fluxuri de deșeuri și operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului 

de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor 

Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) –Zona 7 Râciu” 

Discuții:  

Doamna Șandor Viorica: Aici dacă ne explică cineva, o să se adune tot așa cum s-a adunat, tot 

într-un tomberon sau se vor aduce tomberoane pentru carton, plastic…? 

Domnul Primar – Pop Vasile: Trebuie să scrie în caietul de sarcini. 

Doamna Șandor Viorica: Trebuie să aducă tomberoane…. 

Domnul Primar – Pop Vasile: Silevy a cerut rezilierea contractului. Se delegă pentru 18 luni de 

zile, delegarea gestiunii cu atribuire directă, în care prețul va fi 430 lei/tonă plus TVA. 

Domnul Panczel Francisc: o să fie scump…. 

Domnul Panczel Csaba: dublu… 

Doamna Șandor Viorica: Cineva merge acolo când cântărește? Sau cântăresc ei… 

Domnul Primar – Pop Vasile: sunt obligați și le-am cerut de fiecare dată când intră în comună 

să mergem să vedem că mașina este goală, și la plecare să ne cheme la cântar și se cântărește mașina 

încărcată și mașina descărcată. 

Domnul Panczel Csaba: atunci se va mări și la populație taxa?  

Domnul Primar – Pop Vasile: anul acesta nu. 

Domnul Panczel Csaba: Anul acesta rămâne așa? 

Domnul Primar – Pop Vasile: anul acesta rămâne așa. Dacă acum este 6 lei și câțiva bănuți pe 

lună… 

Domnul Viceprimar – Panczel Szilamer: Va fi 150 și …. 

Secretat general – Toma Dragoș: după ce se va finaliza licitația, va crește prețul.  

Domnul Primar – Pop Vasile: În mod normal ar trebui să scadă după licitație. Dacă vor fi mai 

multe oferte și va lua cel care va licita prețul cel mai mic. 

Secretar general – Toma Dragoș: Am discutat ieri cu reprezentanții Ecolect și ne-au transmis 

că acest preț este unul recomandat, de aici încep negocierile, nu rezultă că va fi 430 lei/tonă. Negocierea 
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poate eșua în prima instanță. Această sumă a fost obținută ca urmare a calculelor efectuate și având în 

vedere creșterea prețului la motorină, energie.  

Domnul Balazs Levente: este simplu de calculat, s-a dublat tot. 

*rumoare în sală 

Domnul Primar – Pop Vasile: S-a vehiculat suma de 700 lei/tonă, iar ei nu au transmis inițial 

prețurile, au lăsat primăriile să explodeze. 

Secretar general – Toma Dragoș: Această hotărâre a fost adoptată inițial în august, iar acum s-

a revenit asupra documentației și trebuie să abrogăm Hotărârea pentru care s-a organizat ședință în 

august și să emitem o nouă hotărâre. În 4 octombrie încetează cele 90 de zile pe care și le-a asumat 

Sylevy pentru continuarea serviciului, conform contractului de delegare a gestiunii, iar dacă după data 

de 4, A.D.I. nu are mandat din partea U.A.T. –urilor pentru a negocia, noi rămânem cu gunoiul neridicat. 

Domnul Panczel Csaba: cam câte kilograme de gunoi se adună? Cam așa în mare. 

Domnul Viceprimar – Panczel Szilamer: cam 4 tone pe săptămână. 

Domnul Primar – Pop Vasile: Când am mers la cântar strict, am găsit de la 2 tone 700 la 3.2 

tone.  

Domnul Panczel Csaba: Nu am înțeles. 

Domnul Primar – Pop Vasile: Când i-am urmărit traseul eu l-am găsit cu o cantitate mai mică, 

de la 2.7 tone la 3.2 tone. 

Domnul Panczel Csaba: Deci cam 16 tone pe lună, la o populație de 1600 de persoane, vine 

cam 100 de kg/persoană. 

Domnul Viceprimar – Panczel Szilamer: Dacă oamenii ar composta…soția mea când a venit 

de la Pănet, aceea a fost prima mișcare, am pus compostorul în mișcare, indiferent de ce este, chiar și o 

coajă de morcov. Dacă scot o dată pe lună gunoiul… Înafară de hârtie, carton și peturi, eu nu scot 

nimica. Și chiar mult se adună la compost, dacă oamenii ar composta ar scădea cantitatea cu 30-40%.  

Domnul Panczel Francisc: Menajerul nu trebuie amestecat cu plasticul și cu cartonul… 

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

10 voturi pentru din totalul de 10 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 10:18 minute. 

  

Președinte de ședință                     Secretar General 

   Panczel Francisc            Toma Dragoș 

 

 

 


