
 
 

  ROMANIA 

 JUD MURES 

CONSILIUL LOCAL SINCAI 

 

P R O C E S    V E R B A L 

 
                      Încheiat  azi  28 decembrie   2017  în şedinta    ordinară   a Consiliului local Şincai   
,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
        Sedinta a   fost  convocata in baza Dispozitiei primarului nNr212 din   19 decembrie  
2017   in temeiul art.39 alin.(1) 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 absent Dl Marginean  Ioan , din totalul de 11 
consilieri   
La şedinţă mai  participă  domnul primar ,doamna  secretar  si   dl  contabil.   
       Se  arata ca  din punct de vedere  procedural , 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  din  luna noiembrie  2017.     
     Dl Presedinte     prezinta  Ordinea de zi :      
        1. 1.Proiect de  hotarare privind aprobarea  exploatări volumului de  lemn - care provin 
din pădurea proprietatea   unităţii administrativ teritorială  ŞINCAI.  
  2.Proiect de hotarare   privind aprobarea “Structurii reţelei şcolare de pe raza teritorială a 
comunei SINCAI ”, pentru anul şcolar -2018-2019  

  3.Proiect  de hotarare privind modificarea organigramei şi a statului de funcții al aparatul 
de specialitate al Primarului comunei Șincai. 
  4.Proiect de hotarare privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al  primarului Comunei  Sincai  pentru anului 2018 

  5.Proiect de  hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale, pe anul 2018 

   Se mai propune la ordinea de zi .Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției 
Primarului Comunei Șincai nr. 210  /2017 privind modificarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2017  
    Se supune spre aprobarea  ordinea de zi  si  propunerea facuta  si se aproba   in 
unanimitate. 
    Se trece la punctul 1. . .Proiect de  hotarare privind aprobarea  exploatări volumului de  
lemn - care provin din pădurea proprietatea   unităţii administrativ teritorială  ŞINCAI.  
 Se   prezinta    Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate  
discutii; 
Dl Pop Vasile * cati metri  ? ca nu scrie 
Dl Vice primar *scrie  in proiectul de hotarare , am primit de la Ludus  pret  orientativ   de 
200 lei  
D –na Gabor Elena *    *toate  firmele  propun acelasi pret? Sa se aleaga  firma care are cel 
mai mic pret, sa se ceara  pretul cu care vine firma* 
Dl.Moldovan  Oliviu ‘’ nu este scump’’ 



D -na  Gabor Elena ‘’ éu am propus de multe ori  trebuie cu o firma  de specialitate ‘’ 
Dl.Moldovan  Oliviu “   nu face  nimeni ca nu renteaza’’ 
Dl Panczel Csaba  ‘’nici o firma  nu face  mai ieftin ca  nu merita  asa ceva’’ 
Dl Pop Vasile’’ nu -i char asa,  iti scoti o autorizatie  persoana fizica  nu este asa greu,  
propun sa se dea lemne numai la cei  care nu au gaz,  sa primeasca cel mult  1 mc  ca din  
36mc nu revine la multi’’ 
DL Tarnovean Cornel  ‘’sa primeasca dar sa nu- l vanda’’ 
Dl Primar   ‘’ cei care  nu  gaz au primit bani de lemne’’ 
Dl Viceprimar’’ dl primar a  incercat  sa aduca lemne in sat  dar nu s a inscris  nimeni, la ora 
asta toate communele vecine au pretul de 200lei/mc si propun si eu  suma de 200 lei/mc 
D NA Moldovan Angela’daca omul isi trage afara lemnul singur , se scade din 200 lei?’’ 
D na Gabor Elena ’’trebuie sa fie un ajutor pentru  cei saraci’’ 
Dl primar’tot cei rai platnici fac galagie’’ 
Dl Panczel Csaba”in pretul de 200 lei ce intra? 
D NA Gabor Elena ’’’ de momement ce nu ai un pret concret,cum poti sa  I ceri  cel mai mic, 
de ce  nu am alege o firma ? 
Dl primar’’ pentru ca nu avem   voie, nu avem  o hotarare de consiliu local’ 
S- a supus spre aprobare . 1.Proiect de  hotarare privind aprobarea  exploatări volumului de  
lemn - care provin din pădurea proprietatea   unităţii administrativ teritorială  ŞINCAI, pntru 
suma de  150 lei /mc  si s a votat cu 10 voturi contra unul 1bsent, s a supus spre aprobarea  
propunerea facuta de dl Viceprimar de 200 lei/mc si s a votat cu noua voturi pentru, un vot 
contra, un consilier  absent conform Hotărârii Consiliului local nr 58   din  28  decembrie   
2017. 
2.Proiect de hotarare  privind aprobarea “Structurii reţelei şcolare de pe raza teritorială a 
comunei SINCAI ”, pentru anul şcolar -2018-2019  

Se   prezinta    Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate  Se supune spre aprobarea   si se aproba cu 10 voturi pentru , un consilier  
absent conform Hotărârii Consiliului local nr 59  din  28  decembrie   2017. 
  3.Proiect  de hotarare privind modificarea organigramei şi a statului de funcții al aparatul 
de specialitate al Primarului comunei Șincai. 
Se   prezinta    Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate  . 
Se supune spre aprobarea   si se aproba cu 10 voturi pentru , un consilier  absent conform 
Hotărârii Consiliului local nr 60  din  28  decembrie   2017. 
  4.Proiect de hotarare privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al  primarului Comunei  Sincai  pentru anului 2018 

Se   prezinta    Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate  . 
Se supune spre aprobarea   si se aproba cu 10 voturi pentru , un consilier  absent conform 
Hotărârii Consiliului local nr 61  din  28  decembrie   2017. 
5.Proiect de  hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale, pe anul 2018 

Se   prezinta    Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate  . 
Discutii Dl Pop Vasile’’ dl contabil, pentru ce ati marit cu 10%  nu aveti bani pentru 
consilierul personal? 
Dl Primar’’  bani sunt necesari pentru proiecte’’ 



D le Presedinte va rog sa mi dati voie sa vorbesc  ,   nici macar tablitele de la intrare  nu sunt 
scrise bine      se scrie satul Sincai nu Comuna Sincai, comuna se scrie la intrare in 
Lenchincioara. 
Dl contabil ‘’’cota este de  pana la 10% conform prevederilor legale’’ 
Dl Pop Vasile ‘’ Spuneti clar ca  vreti sa le mariti.’’ 
Primarul ‘’ vedeti si in material ca legea spune  cota., 
 Banii   comunitatii  -totul este public, 
Tablele de la intrare in comuna sunt facute inainte de a veni eu, 
Dl Pop Vasile  ‘’ trebuiai corectate’’ 
Dl Panczel Csaba ‘’ eu cred ca nu I o greseala asa de mare, gresala este  ca nu I scris in limba 
maghiara’’’ 
Dl Pop Vasile eu    m –am legat de  comuna  de la intrare in  Lechincioara’’ 
Dl Panczel Csaba  ‘’eu stiu ca  nu se poate traduce in maghiara Sincai’’ 
D na Gabor Elena ‘’çe se mai modifica?’’ 
Dl contabil  se mai mareste 5 lei la taxa de  paza   si adeverinta nomenclator stradal si alte  
va fi 10 lei de la 9 lei. 
Dl Primar’’ sunteti multumiti  de firma de paza?’’ 
Toti consilieri sunt multumiti. 
 D- na Gabor Elena  ‘’din discutii am inteles ca trebuie sa –i multumim  d lui Panczel Csaba ‘’ 
Dl Panczel Csaba –am vorbit cu firma si au cerut  salarii mai mari, si nu aveau oameni, si am 
vorbit cu dl primar  sa marim taxa’ 
D na Gabor Elena’’’multumesc Csabi’’ 
Dl primar nu s- a pus problema sa se renunte la firma de paza’’ 
D na Gabor Elena’’ mi -a explicat dl Presedinte,am inteles’’ 
Se supune spre aprobarea   si se aproba cu 6 voturi pentru trei voturi contra Dl Pop Vasile, 
Gabor Elena, Moldovan Angelica ,un vot abtinere Sandor Viorica si  , un consilier  absent 
conform Hotărârii Consiliului local nr 62  din  28  decembrie   2017. 
Dl Pop Vasile nu sunt de accord cu cota de 10%, ‘pentru firma de paza sunt de acord sa se 
majoreze. 
Dl Panczel Csaba nu au fost marite de vreo patru ani si o sa fie mai greu ..’ 
D na Gabor  Elena’’ pana atunci lucrezi cu banii’’ 

6 Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr. 210  /2017 
privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2017  
Se   prezinta    Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate  . 
Se supune spre aprobarea   si se aproba cu 10 voturi pentru , un consilier  absent conform 
Hotărârii Consiliului local nr 63  din  28  decembrie   2017. 
Discutii; Dl Pop Vasile eu am discutat ce aveam de discutat. 
D-na Gabor Elena ‘’’noi am aprobat  20 lei /punga cadou pentru copii, in punga  nu era mai 
mult de 12 lei-solicit sa  comunicati facturile pentru aceste pachete’’ 
Dl Primar pentru   sedinta urmatoare   se vor prezenta. 
 Dl Pop Vasile in  punga era de    10 lei  plus 0.80 punga. 
D na Gabor  Elena ‘’ d- le primar daca dumneavoastra  ii considerati mai putin profesionisti 
pe copii nostrii –pentru noi sunt profesionisti, dumnevoastra considerati ca nu sunt la 
nivelul lui Pomohaci, nu ne am dus sa- va ascultam pe dumneavoastra si sotia’’ 
D na Marginean Anica’’ daca nu va placut cum a colindat primarul de ce nu ati iesit’’ 
D -naGabor Elea am asteptat sa primeasca cadoul copilul’’ 



Dl Primar’’ va rog nu scoateti din contest am spus ca am invitat  si profesionisti care sa 
intareasca colinda’’. 
D na Gabor Elena ’’d -na Marginean  dumneavoastra sunteti informata de la MDRAP   
rezultatul  controlului  sa mi spuneti si mie.’’ 
D na Marginean Anica ‘’eu nu am spus nimic’’ 
Dl primar’’’eu am facut proiecte’ 
D na Gabor Elena ‘’ v -ati facut campanie, ati promis in campanie, unde ati pus piatra?’’ 
Dl primar’am adus masini de piatra si am pus pe strazi unde era necesar’’ 
D na Moldovan Angelica’’’in Finate se se vor aduce?’’ 
D na Gabor Elena solicit lista cu  persoanele  care au fost notificate pentru amenzi, ma refer 
la Tunde   mama singura cu mai multi copii, amenzile erau pentru fiul ei’’ 
Dl viceprimar-‘’ Lista este  afisata pe hol.’’ 
D na Gabor Elena’’’sunt consilier si astept o lista’’ 
D na Moldovan Angelica’’’in Finate  este nevoie de lemne pentru scoala’’ 
Dl Primar ‘’se vor duce lemne’’ 
D na Gabor Elena  ‘’ dle primar ati promis ca  buldoexcavatorul   va fi adus  in curtea 
Primariei, nu in curte la Berti’’ 
Dl  viceprimar’’ buldoexcavatorul este stricat si nu se poate aduce, tebuie inchiriat  ceva sa- l 
transporte si trebuie un electrician bun sa- l repare’’ 
Dl Pop Vasile’’ spuneti conform carui criteriu  o firma  privata  sa faca  un contract pentru 
pachete, ati vazut ca erau de 10 lei?’’ 
Dl primar’’’a fost  pus pe site’’ 
Dl Panczel Szilamer’nu vreau sa se auda  in comuna ca eu am  ridicat pretul la lemne’’ 
Dl Primar’ as vrea sa initiez pentru viitor un proiect   de hotarare pentru acordarea unor 
burse de  merit la scoala. 
Dl Tarnavean Cornel- pentru cei nevoiasi? 
Dl primar’pentru cei cu rezultate bune’’ 
Raspuns pentru d na Gabor-firma care a montat  camerele de supraveghere este  S.C Safe 
Art Concept  SRL. 
D na Gabor Elena atunci ce cauta muncitorul de la Gliga  pe stalp? Sa stearga camera?  
Astea –s aberatii’’ 
Dl primar  prezinta decontarea  cheltuielilor la  Ziua Sincaiului. 
 Dl Pop  Vasile  sa se puna  pe situl Primariei    facturile. 
        Alte probleme nefiind  la ordinea de zi   se încheie prezentul proces verbal în două 
exemplare  spre cele legale.                                                                           
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