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DISPOZIŢIA nr. 35 

din data de 10.02.2023 

privind convocarea Ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Șincai din 

data de  15.02.2023 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Având în vedere 

- Regulamentul de ordine interioară a Consiliului Local al comunei Șincai, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (2) lit. a), ale art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b) ale 

art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. (4) și alin. (5), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și alin. (2), art. 

243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,  

DISPUNE: 

 Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Șincai în ședință extraordinară, pentru ziua de 

miercuri, 15.02.2023, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Șincai, județul Mureș, având datele de 

identificare din antet, conform documentului de convocare anexat.  

Art.2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția 

consilierilor locali ai Consiliului Local al comunei Șincai în format letric. 

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, înstoțițe de documentele prevăzute de 

actele normative în vigoare, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Șincai. 

Art. 4. Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente 

în condițiile art. 138 alin. (12) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Secretarul 

general al Comunei Șincai. 

Art.6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 3 alin. (1) din Legea 

554/2004 contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezenta Dispoziție 

se înaintează Instituției Prefectului Județul Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate   

Art.7. - Prezenta dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al U.A.T. – 

ului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului Județul Mureș și se aduce la cunoștință publică 

prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariasincai.ro.  

  

    PRIMAR                                                                                     SECRETAR GENERAL U.A.T 

VASILE POP                                                                                           TOMA DRAGOȘ 
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Anexă la Dispoziția Primarului comunei Șincai  nr. 35/10.02.2023 

 În conformitate cu Dispoziția Primarului comunei Șincai nr. 35/10.02.2023 se convoacă ședința 

extraordinară a Consiliului Local al comunei Șincai, care va avea loc miercuri, la data de 15.02.2023, 

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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Șincai nr. 46 

din 20.10.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiția 

finanțată în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul Local „Reabilitare termică și eficientizare 

energetică Cămin Cultural din localitatea Pusta, Comuna Șincai, județul Mureș”. 

  

  

Proiectele de hotărâre înscrise în ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de legislația 

în vigoare se transmit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Șincai. Cu privire la 

proiectele de hotărâre înscrise în Proiectul de Ordine de zi a ședinței se pot formula și depune 

amendamente în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 
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Anexă la Convocatorul ședinței extraordinare a Consilului Local al comunei Șincai din data de 

15.02.2023 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Șincai din data de 15.02.2023, ora 10:00, la 

sediul Primăriei Șincai. 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Șincai nr. 46 

din 20.10.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiția 

finanțată în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul Local „Reabilitare termică și eficientizare 

energetică Cămin Cultural din localitatea Pusta, Comuna Șincai, județul Mureș” 

 

PRIMAR 

Pop Vasile 

 

 

Am luat la cunoștință Proiectul ordinii de zi  

Nr. 

crt. 
NUME ŞI PRENUME 

FORMAŢIUNEA 

POLITICĂ 
SEMNĂTURA 

1 ŞANDOR VIORICA P.S.D.  

2 MOLDOVAN ANGELICA P.S.D.  

3 SZOBO MIHAIL P.S.D.  

4 LAZĂR ADRIAN P.S.D.  

5 PANCZEL SZILAMER U.D.M.R.  

6 PANCZEL CSABA U.D.M.R.  

7 BALAZS LEVENTE U.D.M.R.  

8 PANCZEL FRANCISC U.D.M.R.  

9 NEGREA ALEXANDRU P.N.L.  

10 MACAVEI PETRALIANA RODICA P.N.L.  

11 CRIȘAN OLIVIU NICODIM P.N.L.  
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