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         Încheiat  azi  5 mai     2017   în şedinta    extraordinară   a Consiliului local Şincai   
,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
         Sedinta a afost  convocata in baza Dispozitiei primarului nr 82 din 1 mai  2017  in 
temeiul art.39 alin.(2) coroborat cu art. 68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  si  art 34 
din O.G  .NR 35/2002. Sunt prezenţi  10 consilieri , un consilier lipsa dl .Tarnavean  Cornel   
din totalul de 11 consilieri..   
La şedinţă mai  participă  domnul primar ,doamna secretar  .   
        D -na secretar    arata ca  din punct de vedere  procedural, se constata  că, şedinţa este 
legal constituită, potrivit art.40 din Legea 215/2001-republicată.  
        Inainte de a intra pe ordinea de zi am să supun atentiei  dumneavoastra  Procesul verbal 
al şedinţei   ordinara  a  consiliului local din  luna   martie 2017 .  
Cine  este  pentru? 
        Se  supune spre aprobare procesul verbal  si se aproba   in unanimitate de voturi . 
Se  prezinta  Ordinea de zi ;      
1.Proiect de  hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate „EXTINDEREA REŢELEI 
DE CANALIZARE ÎN COMUNA ŞINCAI, JUDEŢUL MUREŞ” 
2.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului „EXTINDEREA REŢELEI DE 
CANALIZARE ÎN COMUNA ŞINCAI, JUDEŢUL MUREŞ” 
3.Proiect de hotarare privind organizarea  si sarbatorirea zilei comunei Sincai Jud Mures. 
Dl primar mai propune la ordinea de zi Proiect  de hotarare pentru modificarea Inventarului 
bunurilor care apar_in domeniului public al Comunei Șincai, însusit prin 
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 17/2001 si modificat prin Hotărârea 
Consiliului Local alComunei Șincai nr. 3/2009, atestat prin Hotărârea Guvernului României 
nr. 964/2002 si modificat prin Hotărârea Guvernului României nr. 580/2009 
    Se supune spre aprobarea  ordinea de zi si propunerea facuta  , si se aproba  cu 10 voturi 
pentru ,un consilier absent din totalul de 11 consilieri.. 
Se trece la punctul 1 , .Proiect de  hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
„EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE ÎN COMUNA ŞINCAI, JUDEŢUL 

MUREŞ” 

Se prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   , avizele comisiilor de  
specialitate.  
       Se supune spre aprobare   , .Proiect de  hotarare privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate „EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE ÎN COMUNA ŞINCAI, JUDEŢUL MUREŞ” şi 
se aprobă cu 10 voturi pentru ,un consilier absent din totalul de 11 consilieri    conform 
Hotărârii Consiliului local nr 24  din  5 mai   2017  
 2.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului „EXTINDEREA REŢELEI DE 
CANALIZARE ÎN COMUNA ŞINCAI, JUDEŢUL MUREŞ” 
Se   prezinta Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   , avizele comisiilor de  
specialitate. 
.         Se supune spre aprobare    Proiectul  de  hotărâre  şi se aprobă cu 10 voturi pentru ,un 
consilier absent din totalul de 11 consilieri conform Hotărârii Consiliului local nr.25  din 5 05  
2017.   



 
 
 
 
 
  3.Proiect de hotarare privind organizarea  si sarbatorirea zilei comunei Sincai Jud Mures. 
Se   prezinta Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   , avizele comisiilor de  
specialitate. 
Discutii Doamna Gabor Elena *eu  cred ca ar fi trebuit si domnul contabil sa fie prezent la 
aceasta sedinta, sunt de acord   cu organizarea si suma propusa  cu conditia ca la toamna sa 
fie  igenizate scolile  si pe dinauntru  si pe dinafara* 
Dl Primar- *sigur ca vor fi* 
Doamna Gabor Elena *rog sa se precizeze si in procesul verbal* 
Doamna Sandor Viorica si eu sunt de acord dar ar trebui si cate o masina,  doua de piatra  si 
in Pusta 
Doamna Moldovan Angelica si lka Sincai Finate la fel* 
DL primar –se vor face toate pe rand, dar trebuie sa le  dam oamenilor si   alte bucurii. 
Se supune spre aprobare    Proiectul  de hotărâre şi se se aprobă cu 10 voturi pentru ,un 
consilier absent din totalul de 11 consilieri conform Hotărârii Consiliului local nr.26  din 5 05  
2017.  
 Proiect  de hotarare pentru modificarea Inventarului bunurilor care apar_in domeniului 
public al Comunei Șincai, însusit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 
17/2001 si modificat prin Hotărârea Consiliului Local alComunei Șincai nr. 3/2009, atestat 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002 si modificat prinHotărârea Guvernului 
României nr. 580/2009 
Se   prezinta Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare, avizele comisiilor de  specialitate. 
Se supune spre aprobare    Proiectul  de hotărâre şi se se aprobă cu 10 voturi pentru ,un 
consilier absent din totalul de 11 consilieri conform Hotărârii Consiliului local nr.27  din 5 05  
2017.  
Doamna secretar   informeaza  pe domnii consilieri  sa -si depuna declaratiile de avere si de 
interese. 
           Alte probleme nefiind  la ordinea de zi   se încheie prezentul proces verbal în două 
exemplare  spre cele legale.                                                                           
                                                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                            Marginean Ioan  
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