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

  
       Încheiat  azi  17  decembrie    2018  în şedinta    ordinară   a Consiliului local 

Şincai   ,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
       Sedinta a   fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr145 DIN 10 

decembrie.2018 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  unsprezece consilieri    , din totalul de  unsprezece 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 2018. 
      Dupa prezentare ,s-a supus spre aprobare  procesul verbal  si se aproba in unanimitate  

Dl Presedinte:   prezinta la ordinea de zi :  
1.Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai 

nr.92/2018 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 
2018 și rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2018. 

Se supune spre aprobare  ordinea de zi  si se aproba  in unanimitate de voturi . 
Se trece la  puctul unu  ,   Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției 

Primarului Comunei Șincai nr.92/2018 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli 
al Comunei Șincai pe anul 2018 și rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 
Șincai pe anul 2018. 

  Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate . 

Discutii : D –na Gabor Elena *Dispozitia  92 din 25  septembrie  2018,art 2, din 
dispozitie spune asa , modificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Sincai, 
urmeaza a fi validate in prima sedinta  a Consiliuui local,din cunostiintele mele am avut  in 
octombrir  doua  sedinte si una in noiembrie,de ce nu  s-a  spus ca este  incalcat art 2 si nu s-
a supus…* 

Dl contabil * s-a omis* 
D-na Gabor*e obligaţia ordonatorului principal de credite, este dispoziţia 

primarului, aveaţi obligaţia ca suma de 34 mii care au fost alocaţi cu OUG 78...* 
Dl Preşedinte* domnul contabil puteţi să ne spuneţi...* 
Dl contabil*a fost o omisiune şi am supus-o la următoarea şedinţă* 
D-na Gabor*nu este la următoarea, este la a 4-a şedinţă* 
Dl contabil*a fost o omisiune* 
*D-na Gabor*Aceşti 34 mii unde au fost alocaţi, erau alocaţi din septembrie* 
Dl contabil*da* 
D-na Gabor*Fără să fie supus legislativului?* 
Dl contabil*la bunuri şi servicii a primăriei* 
D-na Gabor*se pot folosii fără aprobarea legislativului?* 
Dl contabil*executivul validează* 
D-na Gabor*Ele sunt alocate numai după validarea executivului. A fost şi Curtea de 

conturi în control, faci mişto de noi?* 
Dl contabil*în ce sens?* 



 
D-na Gabor*unde se găseau* 
D-na contabil*în bugetul primăriei* 
D-na Gabor *nevalidate legislativ?* 
Dl contabil*dispoziţia nu e validată...* 
D-na Gabor *dispoziţia...din cei 34mii aţi alocat la apă 20mii. Domnule primar aveţi 

obligaţia legală să vă motivaţi în faţa legislativului modificările bugetului local, aveţi obligaţia 
legală* 

Dl Primar*daţi-mi voie să mă abţin* 
D-na Gabor *atunci de ce mai veniţi la şedinţă?* 
Dl Primar*dumneavoastră oricum veţi face reclamaţie* 
Dl preşedinte*vă rog frumos să vorbiţi pe rând, domnule primar aveţi cuvântul* 
Dl primar* Deci dumneavoastră veniţi, cereţi informaţii, nu votaţi proiectele, pe 

urmă depuneţi reclamaţie, avem destule reclamaţii, mai puneţi una* 
D-na Gabor*domnul primar am obligaţia în baza legii că în momentul în care sesizez 

aspecte de ilegalitate să sesizez autorităţile competente. Nu vin în şedinţa consiliului local să 
reprezint interesul meu personal, e vorba de bugetul local, aveţi obligaţia să ne prezentaţi 
defalcat şi motivat, să argumentaţi modificările pe care le-aţi făcut bugetului local şi 
consider că vin să reprezint cetăţeanul, chiar dacă dumneavoastră nu consideraţi asta. Deci 
în legătură cu modficările aduse bugetului local nu daţi nicio explicaţie. Alocaţi deci două 
modificări de buget, prima modificare e 20 mii la apă* 

Dl contabil*o rectificare, 13 mii nu 20 mii* 
D-na Gabor* 20 mii, deci mie îmi apare 20 mii în prima rectificare, după dispoziţia 

de 20 mii...* 
Dl contabil*13mii, 20mii, şi se ia de la capitolul 70.02.06 minus 7 mii.* 
D-na Gabor *deci se ia de la iluminatul public 7 mii în prima rectificare iar la a doua 

rectificare adăugăm 3 mii, deci astăzi luam 7 mii şi tot astăzi mai alocăm 3 mii, şi nu văd 
expunerea de motive de ce se ia de la iluminatul public 7 mii ca imediat după aceeea să 
revenim şi să mai adăugăm 3 mii, la autorităţile publice se alocă 23.09 şi la apă nu înţeleg de 
ce în prima şi a doua rectificare se alocă 24 mii, la execuţia bugetară din 26.06 când 
translatările trebuiau să fie finalizate, termenul de 6 luni era prevăzut în HCL. 

 Erau plătiţi numai 85,999,59 şi acum totuşi alocăm, atunci rămâneau bani şi acum 
totuşi mai alocăm 24 mii, deci nimeni nu poate să argumenteze modificările aduse bugetului 
local...Domnule preşedinte vă rog să se consemneze ordonatorul principal de credite refuză 
să argumenteze modificările.* 

Dl primar*nu refuz doamnă, refuz să vorbesc cu dumneavoastră* 
D-na Gabor*sincer nici mie nu îmi face plăcere să vorbesc cu dumneavoastră, 

sunteţi primar deci vă rog să aveţi o atitudine şi un comportament corespunzător.* 
Dl primar*Vă rog să cronometraţi timpul pentru fiecare* 
Dl preşedinte*avem şedinţă de buget domnule primar, cred că..* 
Dl primar* da , dar timpul să fie timp* 
Dl preşedinte*aduceţi un ceas, punem în legal...* 
Dl primar*aveţi telefon* 
Dl preşedinte*Domnule primar...da, altcineva dacă mai are ceva de spus, eu atâta 

aş completa acolo văd că sunt alocaţi 4 mii lei pentru pachete, câţi copii sunt la şcoală?* 
Dl contabil* în jur de 200* 
Dl Preşedinte*deci eu aş propune să luaţi toate produsele de la Metro, să nu 

achiziţionăm cine ştie de unde, deci aş propune şi aş supune la vot să fie luate din Metro, 
sunt mai de calitate, nu vreau să discutăm ce am avut anul trecut că am aprobat 20 lei forma 
mascată, 4mii lei la copii, câţi se vine pe pachet, deci nu vreau să...eu aş propune să..., 
primăria poate să ia, că mai sunt primării care fac acelaşi lucru* 



 
Dl contabil*ideea e să accepte ei să ne facă pachetele* 
Dl preşedinte*nu, dumneavoastră luaţi produsele cu 4 mii lei pentru atâţia copii, ei 

nu vă fac pachetele* 
Dl contabil*am înţeles dar noi vrem să vină pachetele direct* 
Dl Preşedinte*merge primăria şi ia atâtea portocale, ouă kinder sau de ex, sau 

atâtea ciocolăţi* 
Dl primar*nu vrem să mai facem greşeala care s-a făcut anul trecut şi vrem să vină 

pachetele exact cu preţul tot absolut, nu mai dăm prin firmă, deci absolut totul de la ei.* 
Dl preşedinte*de la ei ,de la cine?* 
Dl primar*de la Metro, Selgros* 
Dl preşedinte*Eu asta propun să ia primăria* 
Dl primar*nu e altă firmă, direct să se facă pachetul să nu fim implicaţi cu nimic, să 

ni-l facă. Dacă le spunem de 20 lei, să ne facă pachet, vin şi ne spun valoarea la tot ce e în 
pachet deci ca să nu mai fim noi implicaţi că pe urmă iarăşi o  să avem discuţii* 

Dl preşedinte*dl primar propunerea mea e să luaţi de Metro că sunt mai ieftine, 
Metro nu vă face 200 pungi, vă dă produse pentru 200 de copii şi dumneavoastră primăria 
sau şcoala faceţi 200 pachete din marfă.* 

Dl primar*nu, facem pachetul exact pentru ei şi gata* 
Dl Preşedinte* eu nu înţeleg, cine vă face pachetul?* 
Dl primar* firma ,Selgros sau Metro* 
Dl preşedinte*dacă ziceţi că faceţi aşa... eu zic că nu vă face pachet* 
Dl primar*dacă trece prin mai multe mâini apar iarăşi şi o să fie discuţii* 
Dl preşedinte*e o singură mână* 
Dl primar*să fim acuzaţi că am mâncat careva o cicolată* 
Dl preşedinte* anul trecut au mancat copiii de jumătate banii câţi au fost* 
Dl primar*calculele se pot face şi şi* 
Dl preşedinte*dacă mai are cineva ceva de spus* 
D-na Gabor* voiam să vă întreb ,  se vor vota separat validarea dispoziţiei, 

rectificarea bugetului, alocarea sumei pentru că nu ştiam...sau totul se aprobă într-o...* 
Dl preşedinte*deci aşa e făcut proiectul într-o singură votare* 
D-na Gabor*Am înţeles, dacă eu nu votez, nu votez nici pachetul copiilor?* 
Dl preşedinte*am citit de mai multe ori* 
D-na Gabor*pentru că nici nu are rost atunci solicitarea mea de 30 lei pe pachet şi 

să nu mai fie făcute de firmă...ca să fie produsele reale, dar văd că a fost făcut un singur 
proiect de hotărâre* 

Dl preşedinte*da e o formă mascată, ca să nu putem controla pachetele* 
D-na Gabor *da* 
Dl preşedinte*numai că noi care lucrăm de exemplu eu care sunt de 25 de ani în 

domeniul ăsta, nu puteţi venii să spuneţi domnule primar că anul trecut nu s-o...* 
Dl primar*da, s-a luat comision* 
Dl preşedinte* ce comision, e un adaos de 150% la produse nu 30%. Nu , nu e 

comision e un adaos comercial în care firma a venit şi a făcut factură de 4 mii lei şi a dat pe 
toată suma* 

Dl preşedinte*supunem la vot cine este pentru  rectificare buget... 
D-na Moldovan Angelica* în buget intră tot şi pachetele?* 
Dl preşedinte* un singur proiect avem, nu putem supune de două ori, aşa s-a facut 

proiectul, aveţi doamna secretar să spuneţi ceva?* 
D-na Secretar*nu, mă uitam câţi sunt* 
 
 



 
*... Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai 

nr.92/2018 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 
2018 și rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2018. 

Şi se aprobă cu 10 voturi pentru, 1 împotrivă doamna Gabor Elena, conform HCL nr 
24 din 17.12.2018. 

D-na Gabor *dacă îmi daţi voie să şi motivez, deci deoarece proiectul de hotărâre a 
condiţionat  votarea pachetelor odată cu votarea unei validări ilegale, cu nerespectarea legii 
şi modificarea bugetului cu nerespectarea legii, consider…Deci să condiţionezi pachetele de 
Crăciun a copiilor ca să-ţi valideze cineva o dispoziţie ilegală e deja strigător la cer* 

Dl preşedinte*da… la diverse dacă aveţi cineva…* 
D-na Gabor* Întreb pe domnul primar, în momentul branşării la noua reţea de ce 

nu aţi publicat anunţul că apa nu este potabilă? L-aţi publicat ulterior solicitării mele  de 
dezinfecţie, să prezentaţi procesul verbal de dezinfecţie, nici măcar odată să îmi prezentaţi 
procesul verbal de  dezinfecţie, nici măcar atâta să ştie oamenii că apa nu e potabilă.* 

Dl preşedinte*Eu cred că ar trebuii domnule primar. Aveţi un consilier personal 
care trebuia să informeze că la punerea în funcţiune a apei trebuia dezinfectată  conducta, 
nu trebuia să faceţi niciun branşament, nici pentru cei care au fost abonaţi, ce se întâmplă 
cu apa aia care stă ani de zile acolo, nu va fi niciodată dezinfectată. Aveţi un consiliei… 
imediat vă dau cuvântul* 

Dl primar* analizele sunt făcute, apa e bună* 
D-na Gabor *atunci de ce aţi pus anunţul* 
Dl preşedinte*atunci luaţi hârtia jos* 
Dl primar*nu o iau domnule* 
Dl preşedinte*să luaţi hârtia jos că e apă potabilă* 

Dl primar*nu o iau domnule, că nu am putut să predau apa la AquaServ , s-a făcut 
reclamaţie, atâta timp cât apa vine de la AquaServ care e problema?* 

Dl preşedinte*da domnule, dar aţi dat drumul pe o conductă pe care a stat 10 ani 
apa mocnită acolo* 

Dl primar* pai veniţi şi vă spun că am plătit 200 m3 la AquaServ pentru spălarea 
conductelor* 

Dl preşedinte*atunci aveţi un contract de dezinfecţie, e în regulă.* 
Dl primar* nu am contract de dezinfecţie, am plătit 200 m3 la AquaServ pentru 

dezinfecţie* 
D-na Gabor*cine va…* 
Dl preşedinte*eu nu am înţeles cum vine asta, de aceea spun că aveţi un consilier 

care trebuia să vă informeze… doamna Gabor…aşa vă cer să îşi dea demisia domnul consilier 
că oricum stă degeaba şi taie frunze la câini şi bani degeaba. Dacă mai sunt şi alte 
probleme.* 

Alte probleme nefiind  la ordinea de zi   se încheie prezentul proces verbal în două 
exemplare  spre cele legale.                                                                           
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