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PROCES VERBAL  

  

Încheiat astăzi, 24.11.2022 cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliul Local al 

comunei Șincai. 

Ședința este deschisă la ora 10:00.   

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului comunei Şincai nr. 123 din 17.11.2022, 

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  consilieri 7 din totalul de 11. Lipsește doamna Macavei Petraliana Rodica, 

domnul Crișan Oliviu Nicodim, domnul Szabo Mihail și domnul Panczel Francisc. 

La şedinţă participă și domnul Primar, Pop Vasile. 

      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 de ședință ales, Panczel Francisc, absentează astfel că se procedează la 

alegerea unui președinte care să conducă ședință. Propunerea care o vizează pe doamna Șandor Viorica 

este agreată în unanimitate de către consilierii prezenți.  

 Doamna președinte Șandor Viorica prezintă proiectul Ordinii de Zi și dă citire convocatorului:  

„În conformitate cu Dispoziția Primarului comunei Șincai nr. 123/17.11.2022 se convoacă 

ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Șincai, care va avea loc joi, la data de 24.11.2022, la 

sediul Primăriei comunei Șincai, situat în Comuna Șincai, localitatea Șincai, Str. Principală nr. 156, cu 

participarea fizică a consilierilor locali, având următorul  

PROIECT DE ORDINE DE ZI:  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ teritoriale la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureș”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare în vederea 

implementării proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963. 

3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului comunei Șincai nr. 122/2022 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ teritoriale la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureș”.” 

Domnul Primar, Pop Vasile solicită suplimentarea ordinii de zi.   

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, vă solicit respectuos să aprobați suplimentarea ordinii de zi cu 

următoarele puncte:  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost 

– Beneficiu pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și apă uzată din 

județul Mureș, în perioada 2014 – 2020, Zona LUDUȘ – GREBENIȘU DE CÂMPIE. UAT Luduș, 

UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT 

Miheșu de Câmpie.    

6. Proiect de hotărâre privind  alocarea din bugetul local al Comunei Șincai 2022 a sumei de 

6.000 ron în vederea achiziționării de cadouri de Crăciun, pentru preșcolarii din grădinițe și elevii din 

școlile cu clasele I – VIII de pe raza Comunei Șincai. 
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7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului 

Local al Comunei Șincai, pentru perioada decembrie 2022- februarie 2023. 

Suplimentarea ordinii de zi este supusă la vot și este aprobată cu 7 voturi pentru din totalul de 

7 voturi valabil exprimate.  

Ordinea de zi este supusă la vot și este aprobată cu 7 voturi pentru din totalul de 7 voturi valabil 

exprimate.  

Doamna Președinte Șandor Viorica 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 20.10.2022.  

Procesul verbal este aprobat cu 7 voturi pentru din totalul de 7 voturi valabil exprimate. 

 Doamna Președinte Șandor Viorica trece la punctul 1 de pe Ordinea de zi. „1. Proiect de 

hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Aqua Invest Mureș”.”  

 Discuții: 

 Nu sunt discuții. 

 Doamna Președinte Șandor Viorica supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 7 

voturi pentru din totalul de 7 voturi valabil exprimate. 

 Doamna Președinte Șandor Viorica trece la punctul 2 de pe Ordinea de zi: „2. Proiect de 

hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare în vederea implementării proiectului 

„HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963”. 

 Discuții: 

 Domnul consilier, Panczel Csaba: Ce presupune acest protocol? 

 Domnul Secretar general, Toma Dragoș: Este un protocol încheiat cu Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale, dânșii au accesat la nivel național un proiect prin fonduri europene, prin care se 

dotează compartimentele de Asistență Socială. Urmează și la nivelul unității administrativ teritoriale, 

să primim o tabletă, un calculator și o imprimantă. Acum vedem când se implementează pentru că au 

trimis către toate uat-urile, pentru că vor la nivel național, nu neapărat să centralizeze, cât să fie un 

program unic de evidență prin care să se presteze serviciile de asistență socială. Ministerul a accesat 

fondurile, iar pentru implementarea acestuia, trebuie să existe un protocol de colaborare agreat de către 

fiecare U.A.T. Și noi practic, acum aprobăm protocolul respectiv de colaborare și să vină cândva, prin 

2023-2024 să doteze compartimentul. 

 Doamna Președinte Șandor Viorica: Dacă mai sunt întrebări? 

 Doamna Președinte Șandor Viorica supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 7 

voturi pentru din totalul de 7 voturi valabil exprimate. 

Doamna Președinte Șandor Viorica trece la punctul 3 de pe Ordinea de zi: „3.Proiect de hotărâre 

privind validarea Dispoziției Primarului comunei Șincai nr. 122/2022 privind modificarea Bugetului de 

venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2022”; 

 Discuții: 

 Nu sunt.  

 Doamna Președinte Șandor Viorica supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 7 

voturi pentru din totalul de 7 voturi valabil exprimate. 

Doamna Președinte Șandor Viorica trece la punctul 4 de pe Ordinea de zi:„4. Proiect de hotărâre 

privind aprobarea aderării unei unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Aqua Invest Mureș.” 

Discuții: 

Nu sunt. 
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Doamna Președinte Șandor Viorica supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 7 

voturi pentru din totalul de 7 voturi valabil exprimate. 

Doamna Președinte Șandor Viorica trece la punctul 5 de pe Ordinea de zi:„5. Proiect de hotărâre 

privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014 

– 2020, Zona LUDUȘ – GREBENIȘU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT 

Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie.” 

Discuții: 

Domnul viceprimar, Panczel Szilamer: Cât este metrul cub de apă acolo? 

Domnul consilier, Panczel Csaba: 5.77 lei.  

Domnul viceprimar, Panczel Szilamer: Atât va fi și la noi.  

Doamna Președinte Șandor Viorica supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 7 

voturi pentru din totalul de 7 voturi valabil exprimate. 

Doamna Președinte Șandor Viorica trece la punctul 6 de pe Ordinea de zi: „Proiect de hotărâre 

privind  alocarea din bugetul local al Comunei Șincai 2022 a sumei de 6.000 ron în vederea 

achiziționării de cadouri de Crăciun, pentru preșcolarii din grădinițe și elevii din școlile cu clasele I – 

VIII de pe raza Comunei Șincai.” 

Discuții: 

Domnul Primar, Pop Vasile: Aici, dacă îmi permite doamna președinte, am făcut o achiziție de 

la Selgros, aveți fiecare ca să nu fie discuții, că noi le dăm de 10 lei și votăm de 20 de lei pe hârtie, dacă 

va fi ceva care nu va fi... Noi am cerut să se aprobe 6000 în consiliu, iar cadoul va fi de 27, 28 de lei, 

noi atâta solicităm, tot ce este pe această hârtie va fi în punga copiilor care vor primi la Crăciun. Am 

plasat comanda din timp, pentru că și anul trecut au fost probleme, pentru că am făcut o comandă de un 

fel și au suplimentat ulterior cu alt fel (dulciuri), tot la același preț, așa că am mers din timp. Nu am luat 

pungă de la Selgros, pentru că pungile sunt foarte scumpe acolo în comparație cu alte locații. De aceea 

nu apare punga pe oferta din mapă. Dar produsele acestea vor fi. 

Având în vedere oferta care a venit în decursul dimineții în format electronic, atașată în mapă 

care vizează suma de 6140,78, astfel se suplimentează suma alocată pentru pachetele copiilor la 6200. 

Astfel se va proceda la modificarea titlului proiectului de hotărâre și a art.1 din cuprinsul acesteia, 

modificări care survin față de varianta inițială a proiectului.   

Doamna Președinte Șandor Viorica supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 7 

voturi pentru din totalul de 7 voturi valabil exprimate. 

Doamna Președinte Șandor Viorica trece la punctul 7 de pe Ordinea de zi: „Proiect de hotărâre 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru 

perioada decembrie 2022- februarie 2023.” 

Discuții: 

Nu sunt. 

Doamna Președinte Șandor Viorica supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 7 

voturi pentru din totalul de 7 voturi valabil exprimate 

Doamna Președinte Șandor Viorica trece la diverse: Dacă cineva mai are ceva întrebări? 

Domnul consilier, Negrea Alexandru: La domnul viceprimar i-am adus la cunoștință că este 

spartă conducta lângă mine. La intersecție, cum se merge spre Biserică. 

Domnul viceprimar, Panczel Szilamer: urmează să anunțăm Aquaserv-ul să vină să remedieze. 

Domnul primar, Pop Vasile: A cui este conducta, a noastră sau a lor? 

Domnul viceprimar, Panczel Szilamer: a lor. 

Domnul primar, Pop Vasile: Urmare a ședinței vom face o adresă scrisă. 

Domnul Secretar general, Toma Dragoș: Îmi identificați atunci zona și voi întocmi o adresă. 
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Domnul consilier, Negrea Alexandru: În dreptul numărului administrativ 68. 

Domnul Secretar general, Toma Dragoș: Întocmesc acum după ședință. 

 Doamna Președinte Șandor Viorica declară ședința închisă la ora 10:14 minute. 

  

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință 

………………….………………… 

Șandor Viorica 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  

 

Secretar general 

………………….………………… 

Toma Dragoș 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  

 


