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

                      Încheiat  azi  22 octombrie  2018  în şedinta    ordinară   a Consiliului local 
Şincai   ,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
        Sedinta a   fost  convocata in baza Dispozitiei primarului  Nr118.     Din   15.10     
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 si dl. 
György Szabolcs reprezentant   ADI ECOLECT MURES 
       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   septembrie 2018. 
        S -a  supus spre aprobare  procesul verbal  si se aproba cu   zece voturi pentru  ,un  
vot abtinere d-na  Gabor Elena , din totalul de 11 consilieri. 
S- a  supus spre aprobare procesul verbal al sedintei de indata din 4 octombrie 2018 si 
se aproba cu   zece voturi pentru  ,un  vot abtinere d-na  Gabor Elena , din totalul de 11 
consilieri. 
Dl Presedinte:   prezinta la ordinea de zi : 
  1.Proiect de  hotarare  privind avizarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii 
activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de 
deşeuri, și operarea stației de transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare 
din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din 
Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna_ Sincai din zona 7 Râciu 
             2.Proiect de hotarare   privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai investiţiei  
„EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” și de 
asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se 
finanțează de la bugetul de stat prin PNDL. 
       Se supune spre aprobarea  ordinea de zi    si se aproba   in unanimitate. 
      Se trece la punctul  1. Proiect de  hotarare  privind avizarea documentaţiilor pentru 
delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor 
fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Râciu, componente ale serviciului de 
salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din 
Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna_ Sincai din zona 7 Râciu 
   Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate . 
Discuţii: 
Dl primar: îl prezintă pe domnul delegat de la ADI, GYORGY Ssabalcs, au fost probleme 
pentru aprobarea acestui proiect… 
Dl preşedinte: *vă rog strict pe subiect* 
Dl primar: *dl Presedinte vă rog să imi permiteţi, la şedinţa anterioară s-a spus ca să fie 
timpul de 5 minute pentru fiecare partid…* 
Dl preşedinte. *Eu zic că fiecare…, eu o să am grijă să nu exagerăm cu timpul* 



Dl primar.* da dar la şedinţa trecută s-a luat hotărârea asta* 
Dl preşedinte* nu s-a luat nicio hotărâre* 
D-na Gabor Elena*dacă imi permiteţi domnule preşedinte...* 
Dl preşedinte*D-na Gabor, la diverse* 
Se dă cuvântul domnului delegat 
*În 4 octombrie v-am transmis documentaţia, prezintă UAT-urile care sunt cuprinse în 
ADI ECOLECT zona 7 de câmpie. În ceea ce priveşte fluxul deşeurilor, acestea vor fi 
colectate şi transportate la staţia din Râciu. Aceste deşeuri vor fi selectate, plastic , sticlă, 
cartoane, iar opreatorul de la Sâmpaul va face transferul la acest depozit. Punctele de 
colectare care ne-au fost comunicate la Şincai sunt 8 puncte de colectare. Frecvenţa de 
colectare este de 3 zile pentru hârtie, carton şi metal, 7 zile sticle, 3 zile degradabile. 
Ce v-ar nai interesa din proiect?* 
D-na Gabor Elena* se vor colecta deşeurile sortate din comună, persoanele fizice vor 
trebuii să îşi sorteze deşeurile?* 
Dl Delegat*vor fi puse containere pentru deşeuri separat pentru fiecare...* 
 D-na Gabor Elena*deci nu se va colecta de la fiecare persoana cum se procedează în 
momentul de faţă, nu se va mai deplasa maşina?* 
Dl Reprezentant* Rezidualele din poartă în poartă reciclabile la punctele de colectare* 
D-na Gabor Elena* Deci se va ridica ca şi până acum gunoiul menajer, din poartă în 
poartă, doar că cine va vrea să pună în locurile special amenajate* 
D-nul preşedinte*să înţeleg că vor fi şi alte containere unde populaţia vrea să pună ce 
selectează şi maşina va umbla din poartă în poartă* 
D-nul primar*legat de punctele de colectare o să fie câte un punct în fiecare sat?* 
D-nul delegat* câte 2 puncte pentru fiecare sat* 
DL primar*la Şincai trebuie mai multe* 
DL delegat*în următoarea perioadă putem să suplimentăm să propuneţi la noi 
suplimentarea* 
DL primar*dacă imi daţi voie, trebuie un punct în Brădărie, pe Telep, în centru, Mociarla, 
Sub Pădure şi La moara.* 
Dl Panczel Csaba* Domnul preşedinte îmi daţi voie o întrebare cu preţurile, dacă puteţi 
să ne informaţi de preţ* 
Dl delegat*regulamentul de salubrizarea pt 2019 prevede 3,96 lei+TVA dar ceea ce 
aprobaţi astăzi este numai componenta de colectare* 
Dl preşedinte*de persoană?* 
Dl delegat*da la care mai trebuie  adăugat componenta judeţeană care cuprinde staţia 
adică depozitul, staţia sortare Cristeşti şi staţia de la Sâmpaul. Totalul va fi stabilit după 
aprobarea hotărârii şi a licitaţiei să aprobe judeţul tarife* 
Dl preşedinte*am întrebat cine va aduna banii, primăria sau fiecare cetăţean?* 
Dl delegat* primăria va aduna* 
Dl primar* ati spus ca 3,96+TVA mai vine încă preţ pentru staţiile de depozitare, dar noi 
acum suntem sub 3 lei, dacă urcăm la 5-6 lei o să fie probleme, am mai avut probleme, 
vin oamenii şi spun că nu platesc gunoiul, o să vină factura şi trebuie plătită* 
Dna Moldovan Angelica* ce se întâmplă apropo de ce spune domnul primar, cu oamenii 
care îşi plătesc... sunt foarte multe străzi în Sincai- Fânaţe în care nu poate să intre 
maşina* 
Dl delegat* trebuie semnalat noua unde sunt probleme, operatorul va trebuii să 
achizitioneze o maşină de tonaj  mai mic.* 
Dl primar*mai este o problemă, noi în recesământ avem 1600 cetăţeni sunt foarte mulţi 
care au domiciliul pe Şincai dar sunt plecaţi* 
Dl Panczel Csaba*Sunt plecaţi, foarte mulţi în Ungaria dar figurează la Şincai* 



Dl primar*cel puţin 200 de oameni sunt plecaţi, ei nu o să plătească, eu  am mai pus 
problema asta şi la Mureş dar nu am primit răspuns şi pentru asta am solicitat să veniţi 
dvs să prezentaţi oamenilor să nu spună că primarul vorbeşte...* 
Dl delegat*aceleaşi pobleme sunt şi la alte comune, se va plati de către UAT după tone se 
va factura* 
Dl primar*dacaă e după tonă atunci eu predau o cantitate mai  mica, vecinul mai mare 
sau vine maşina şi aduce gunoi, de unde ştiu eu cât a fost la mine sau la vecinul* 
D-na Mărginean Anica* mai este o rpoblemă, la mine la colt vin maşini şi aruncă gunoiul 
cine îl plăteşte?* 
Dl prima*şi eu am găsit maşini care aruncă gunoiul, plastic…* 
Dl delegate* o sa fie o taxă de depozitare de 30 de lei la tonă, cu cât mai  puţine deşeuri 
ajung la Sâmpaul cu atat plătiţi mai puţin ,aceasta este numai taxa de mediu, anul trecut 
a fost de 80 lei/tonă.* 
Dl preşedinte*nu am înţeles, în fiecare săptămână va intra maşina sau la 2 săptămâni* 
Dl delegat*eu m-am referit la taxa de mediu, la 3 zile este pentru reziduale*- 
D-na Gabor Elena* era un termen până la care trebuia să luam această hotărâre** 
Dl primar*da era, am fost sunat seara că până mâine să luaţi hotărârea, eu am 
considerat că daca am avut şedinţă de îndată nu-mi mai  permit să  vă chem iar* 
D-na Gabor Elena*da ştiu mi-aţi motivat , dar am vrut să întreb pe domnul de faţă, 
profitam… 
În cazul în care unele commune nu o să fei de accord ce se va întampla cu aceste 
comune* 
Dl delgat*având în vedere ca au semnat în asociaţie vor trebuii să plătească banii 
înapoi* 
Dl primar* nouă ni s-a spus aşa , că dacă o singură comună nu ia hotărârea atunci dăm 
toţi banii înapoi* 
Dl delegat*problema este că se poate ieşi din  asociaţie, dacă nu se fac toate contractele 
până la sfârşitul anului atunci vor fi probleme, proiectul a fost conceput ca fiecare zonă 
să aibă câte o staţie ca să fie economic cât de cât.* 
Dl primar*s-a înteles să fie pe zone ca să nu fie monopol* 
Dl degat*este mai rentabil să fie în depozit* 
D-na Gabor Elena*pentru că nu cunoaştem date concrete ziceti 3,96+tva că s-ar putea să 
mai implice şi alte cposturi?* 
Dl delegat*problema este că se face implementarea peste o lună şi ofertantul poate să 
vină să ofere la 50% sub preţ atunci automat scade preţul acum noi nu putem să 
spunem la ce preţ o sa fie* 
D-na Gabor Elena*acesta este preţul maximal pe care-l spuneţi?* 
Dl delegat*preţ estimat, trebuie să achiziţioneze maşini şi pubele la fiecare în parte* 
Dl preşedinte* preţul este cu TVA că nu am înţeles?* 
Dl delegat* fără TVA* 
Dl preşedinte* pe mine nu mă interesează TVA-ul ci tot * 
Dl primar*la licitaţie s-ar putea să vină în jos* 
D-na Elena Gabor*dar nu avem nicio garanţie că o să vină, licitaţia va fi organizată de 
 Comsiliul Judeţean?* 
Dl delegat*de asociaţia ADI ECOLECT pe baza mandatelor comunelor şi oraşelor* 
D-na Gabor Elena*deci nu vor participa delegaţii nostrii?* 
Dl delegat*după ce aprobaţi dvs hotărârea o să convocăm şedinţa la ADI ECOLECT unde 
va fi aprobată documentaţia şi se va organiza licitaţia.* 
Dl preşedinte*alte întrebări* 
Dl primar* totuşi este  problemă cu persoanele plecate din localitate* 



Dl delegat*noi o sa ţinem legătură cu dvs, pentru fiecare UAT o să plătească o redevenţă 
privind taxa care va alimenta fondul de dezvoltare, dacă sunt ceva probleme, se fură un 
container, ne sunaţi, facem un proces verbal, toate problemele să le comunicaţi* 
D-na Moldovan Angelica*în cazul în care o să se marească taxa o sa fie foarte 
nemulţumiţi oamenii* 
Dl delegat*vă înţeleg dar problema este că până acum s-au colectat total, acum se va 
selecta, fiecare componentă are un preţ* 
Dl primar*societăţile comerciale de exemplu...* 
Dl delegat*Societăţile vor fi separat* 
Dl preşedinte* cât va fi la societăţi?* 
Dl Panczel Csaba* iar vom ajunge de unde am pornit, oamenii nu mai vor să plătească o 
să arunce peste tot* 
Dl primar* daca vedeţi undeva gunoi aruncat gasoţi  o adresă, factură mi-o aduceţi mie* 
Dl preşedinte*aste-s copilarii* 
Dl primar* nu-s copilarii* 
Dl preşedinte*v-am întrebat cât este pentru societăţi* 
Dl delegat*367 lei/tonă* 
Dl preşedinte* o să-mi cântărească** 
Dl delegat* regulamentul de stabilire a taxei va fi facut şi acolo se va reglementa, 
operatorul o să comunice cât a ridicat* 
Dl preşedinte*ar fi bine să fie aşa operativ* 
Dl Panczel Csaba*primăria de unde să aibă garanţia cât s-a ridicat?* 
Dl preşedinte* o sa daţi pubele la fiecare** 
Dl delegat* o parte ati primit de la consiliul judeţean şi restul da* 
Dl primar*vă rog să notaţi 5 puncte în Şincai* 
Dl delegat *asta o să ne comunicaţi dvs şi gabaritul masinii care poate intra in sate* 
Dl preşedinte*mai sunt întrebări?* 
Dl Moldovan Oliviu*satul Şincai- Fânaţe este foarte răsfirat, multe străzi nepietruite, pe 
timpul verii se poate dar dacă plouă sau e iarnă nu se poate, trebuie văzut mai clar, ceva 
nu e curat* 
Dl preşedinte* pentru ei este curat* 
Dl primar*în caietul de sarcini spune că noi trebuie să dezăpezim drumurile, dacă nu e  
dezăpezit nu intră maşina* 
Dl delegat*se poate face un compromis, eventual să se folosească maşini mai mici* 
Dl preşedinte*domnule Moldovan nu ai înţeles, dacă nu  e dezăpezit drumul maşina nu 
intră* 
Dl Moldovan Oliviu*dar bine omul plăteşte* 
Panczel Csaba*trebuie să se găsească o cale de mijloc* 
Dl primar*când sunt probleme ce fac?* 
Dl delegat* trebuie convocat operatorul şi luaţi măsuri împreună* 
Dl preşedinte*doamna Moldovan mai aveţi întrebări* 
D-na Moldovan* erau alte întrebări legate de becuri* 
Dl preşedinte* la diverse vă rog* 
 Se supune spre aprobare Proiect de  hotarare  privind avizarea documentaţiilor pentru 
delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a 
altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Râciu, componente ale serviciului 
de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale 
Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna_ Sincai din zona 7 Râciu 
  şi se aprobă cu 10 voturi pentru, 1 abţinere-Gabor Elena din totalul  de 11 consilieri 
conform HCL nr. 17   din 22.10.2018. 
D-na Gabor Elena*pot şi să motivez, nimic nu e concret* 



Dl preşedinte* dacă tot este domnul aici întrebaţi-l acum* 
D-na Gabor Elena*dar nici dânsul nu ştie...* 
Se trece la punctul 2 Proiect de hotarare   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
ai investiţiei  
„EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” și de asigurare 
a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la 
bugetul de stat prin PNDL. 
D-na Gabor Elena*proiectul rămâne şi pe fonduri europene şi nu e nici o problemă?* 
Dl primar*da şi care ne dă primul banii acolo o să semnam, nu este problemă decat daca 
iei banii din 2 locuri* 
Dl preşedinte*încercăm să avem acum un proiect care l-am avut pe mediu pentru care a 
trebuit să dăm 4 miliarde şi ceva*- 
Dl primar*17 miliarde pentru asta nu s-a implementat* 
Dl preşedinte*nu am avut bani pentru ală, o să avem pentru aştia?* 
Dl primar*atunci hai să nu facem nimic şi să stam* 
Dl preşedinte*haideţi să înţelegem* 
Dl primar*ca să înţelegeţi, eram în situaţia în care e apa acum* 
Dl preşedinte*imi daţi voie să vorbesc?* 
Dl primar*eu vă dau voie dar asta se întâmplă* 
Dl preşedinte*nu-l termninai dumneata îl termina cum l-a terminat şi alte primării, se 
începea într-un mandat şi se termina în alt mandat** cine era la guvernare mai dădea 
câte o ţâră, câţiva bani, da ăsta e adevărul* 
Dl primar*îi mai dă la câte un primar PSD-ist* 
Dl preşedinte*da dvs ati vrut să desfinţaţi PSD-ul la comuna, cum să vă  dea* 
Dl primar*ce să fac?, eu nu am vrut să desfiinţez nimic? Când vrei să faci un proiect şi ai 
piedici e bine...* 
Se supune spre aprobare Proiect de hotarare   privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai investiţiei „EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL 
MUREȘ” și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care 
nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL.şi se aprobă cu 10 voturi pentru, 
1abţinere-Gabor Elena din totalul  de 11 consilieri conform HCL nr.18  Din 22.10.2018. 
Diverse 

Dl preşedinte*dacă mai aveţi probleme strict legate pe mediu cât este aci domnul 
delegat vă rog să întrebaţi* 
d-na Gabor Elena*pentru domnul primar: 
 1.mi-aţi motivat că pt branşări a fost contactată firma PROBICONS şi va remedia 
defecţiunile care sunt la reţea, din cunoştinţele mele remedierile s-au făcut cu oamenii 
din primărie şi cu buldo excavatorul. 
2. Proiectul cu bursele am avut mai multe şedinţe şi nu a fost supus. 
3. Banii pentru biserici când se vor da 
4. Postul de bibliotecar, ce se va întâmpla? 
5. Caritas- am înţeles că a rămas numai un angajat nu cunosc motivul pt care a rămas 
doar unul şi mai ştiu că în buget am alocat pentru 2 persoane ce se va întâmpla, facem 
rectificare de buget, rămâne aceeaşi sumă sau nu sunt persoane nevoiaşe, cred că 
domnul Panczel Csaba este de acord să nu se desfiinţeze acest post dacă îşi aduce 
aminte... 
Dl preşedinte*cred că acestea sunt adresate domnului contabil* 
6. Era o discuţie cu taxa de pază, toate persoanele care nu au beneficiat dar care plătesc 
taxă specială să li se returneze banii şi să nu mai plătească, şi propun un proiect ca pe 
viitor locuinţele care nu au utilităţi să nu mai plătească impozit. 



7. Resersele financiare pentru branşamente când se vor gasii şi cum se vor gasii iar 
persoanele care au platit, pentru că nu este normal ca acele persoane să plătească când  
vor primii banii înapoi? 
8. Şi încă ceva pentru că am fost acuzată că eu aş lupta pentru aceste branşamente cu 
privire la locuinţa soacrei mele, va garantez  că în momentul în care se va rezolva 
problema cu banii pentru branşamente, Gabor Maria va sponsoriza pachetele de 
Crăciun, care va fi o sumă mai mare oricum decât suma pentru branşamente. 
9.Mai am o propunere ca doamna Tamaş Reka care a deţinut anterior postul de contabil 
să revină în funcţie pe postul de contabil sa-şi facă atribuţiile şi pentru binele comunei 
sau cu atribuţii de contabilitate  şi să deţină calitatea de control financiar preventiv.* 
Dl primar* lucrările care se execută cu buldoexcavatorul-problema este că cineva a făcut 
o reclamaţie la AQUA SERV care a sigilat apa* 
D-na Gabor*Îmi cer scuze...* 
Dl preşedinte*lăsaţi-l să răspundă* 
Dl primar*am fost la AQUA SERV  şi mi-a spus că soluţia este să vă punem un contor şi 
noi să citim contorul, avem pregătit un contract cu oamenii, o să plătim din banii 
adunaţi de la oameni, sunt 23 de comune din jud Mureş în aceeaşi situaţie în care nu a 
fost preluată apa, dacă nu era reclamaţia eu zic că 75% apa se preda. O să mai fie 
probleme, de când  s-a montat contorul nu este presiune, în partea de sus e o problemă 
cu oamenii, a prins aer pe conductă, nu putem să chemăm PROBICONS pentru orice şi să 
lăsăm oamenii fără apă ,am intrat în lucru că nu avem ce face. 
D-na Gabor* PROBICONSU-ul avea obligaţia să remedieze... motivul pentru care a fost 
oprită apa,  am avut cetăţeni care au venit la poartă că primarul a zis că din cauza mea, 
deci nu din cauza nu s-a modificat...* 
Dl primar*dvs aţi făcut reclamţia* 
D-na Gabor* eu nu am facut nicio reclamaţie, le-aţi aratat un document semnat de mine, 
eu vă întreb dvs raportul corpului de control în care aţi zis că nu aveţi mari probleme  
l-aţi arătat unui consilier sau l-aţi transmis, nici documentaţia nu aţi transmis după 
cunoştinţele mele, proiectul pe care nu l-aţi transmis către AQUA SERV.* 
Dl primar*l-am transmis complet* 
D-na Gabor*şi deficienţele constatate le-aţi comunicat vreo unui consilier sau unor 
persoane care ma acuză pe mine, pentru că nu eu am semnat proiectul de renunţare 
pentru modificare soluţiei tehnice.* 
Dl primar*noi am avut control 3 săptămâni, am  dat cu subsemnatul în fiecare zi, am 
avut 2 oameni din corpul de control, au verificat toata documentaţia, au săpat prin 
comună, am primit raportul că nu avem nici o problema...* 
D-na Gabor*vai de mine...* 
Dl preşedinte*doamna Gabor vă rog...* 
Dl primar* noi comuna nu am avut nicio problemă, este ceva cu dirigintele de şantier, 
asta e treaba lui* 
D-na Gabor *dar soluţia tehnică care a fost modificată, proiectul care s-a modifcat unde 
scrie modificarea tehnică a proiectului poate pune  în pericol întreaga societate.* 
Dl primar*noi primăria am avut doar 2 măsuri, să urgentăm punerea în funcţiune a apei 
şi să facem nomenclatura stradală care este începută.* 
D-na Gabor*trebuie trimisă către antifraudă...trebuia să întrebaţi pe director de la AQUA 
ce putem face să intrăm în legalitate cu apa* 
Dl primar* am făcut două notificări şi în rest am fost personal de mia multe ori şi l-am 
întrebat cum putem să predăm apa* 
D-na Gabor*da dar de moemnt ce se fac branşamente pe o reţea ce poate pune în 
pericol...* 
Dl primar*ce pune în pericol?* 



D-na Gabor*întreaga societate* 
Dl primar *pentru ce poate pune în pericol?* 
D-na Gabor*modificarea soluţiei tehnice* 
Dl prima*care modificare doamnă? Că am făcut branşamente* 
D-na Gabor* nu, ce s-a făcut înainte la proiect, la marele proiect* 
Dl primar* nu ştiţi, interpretaţi care cum vreţi* 
D-na Şandor Viorica solicită că vrea să plece şi părăseşte sala. 
Dl primar*-bursele la elevi, m-aţi acuzat că v-am luat proiectul, nu vi l-am luat dvs aţi 
venit cu un proiect dar nu era complet.* 
D-na Gabor*era complet, urma să se trimită la scoală* 
Dl primar*dvs aţi vorbit la scoală să trimită?* 
D-na Gabor* nu că a trimis doamna secretar* 
D-na Secretar* proiectul va fi pus la ordinea de zi luna viitoare* 
Dl primar*- banii pentru biserici-la următoarea şedinţă* 
                  -  Caritas cu 2 luni în urmă a rămas o persoană, noi nu am ştiut, am luat 
legătura cu şefa, am vrut să renunţ la proict dar am zis că sunt oameni nevoiaşi, am zis 
să facă o reevaluare* 
D-na Gabor*care a fost motivul pentru care a rămas doar o persoană* 
Dl primar*ei zic că în toate primăriile e o perrsoană, le-am propus să angajeze o altă 
persoană, o să negociem contractul şi o să vedem cât.* 
D-na Gabor*să se reducă la jumătate* 
Dl primar*nu pot să reduc la jumătate nici sa-mi bat joc de oameni* 
D-na Gabor* nemulţumită de doamna aceea nu are cum să fie* 
D-nul Panczel Csaba*nu se poate, dacă este un lucru bun pentru comună trebuie distrus, 
ce e asta domnule, distrugem comuna asta ca să se spună că nu facem nimic, că primarul 
nu face nimic, consilierii nu fac nimic, trebuie distrusă şi asta.* 
Dl primar*-am zis să angajam încă o femeie, noi dăm banii dar nu vor* 
D-na Gabor*nici măcar nu am fost anunţaţi cu toate că hotărârea s-a luat în consiliul 
local, nu domnul Panczel, hotărârea s-a luat în consiliul local* 
Dl Panczel Csaba*eu nu vorbesc cu dvs* 
D-na Gabor*eu discutam problema comunei nu aveam discuţii personale* 
D-nul Panczel Csaba*nu mă lădaţi că am văzut înainte că m-aţi lăudat cu Caritasul ca m-
am luptata pentru Caritas, nu am nevoie de lauda dvs.* 
Dl primar* taxa pentru pază a fost stabilită prin hotărâre, de la cine să se recupereze 
banii, nu putem face aşa ceva* 
D-na Gabor*În Pusta...* 
Dl Mărginean Ioan*mai merge câteodată maşina da şi în Pusta.* 
Dl primar*noi am stabilit cu paza clar, în Pusta, Şincai- Fânaţe şi Lechinciora să facă 2 
tururi pe noapte ca să intre în Şincai mai mult, aici sunt probleme mai mari.* 
D-na Gabor *nu pot ca să plătească oamenii nişte taxe de care nu au beneficiat* 
Dl Mărginean Ioan*la noi nu se fură* 
D-na Gabor*Dar să nu plătească’* 
Dl primar*asta este părere dvs. 
Resurse pentru branşamente- dacă reuşim să intrăm cu proiectele acestea, la scoală deja 
s-a licitat atunci nu o să avem bani pentru aşa ceva* 
D-na Gabor * e ceva ce ne-am luat angajamentul* 
Dl primar*nu ne-am luat angajament* 
D-na Gabor*prin hotărârea  34/2017 ne-am luat angajamentul* 
Dl primar*dacă vor fi soluţii* 
D-na Elena*pentru branşamente să fie branşaţi iar cei care au platit să primească banii 
înapoi.* 



Dl primar*vă daţi seama ce vorbiţi, de unde?  
Pentru Tamaş Reka, o vreţi contabilă?* 
D-na Gabor* o propunere de a mea* 
Dl primar*este decizia ei, este funcţionar public.* 
D-na Secretar* cu părere de rău această şedinţă de consiliu nu se poate numii şedinţă.Eu 
v-am extras din Regulamentul consiliului local 2016-2020  pe care l-aţi adoptat dvs şi 
OG 35/2001 şi părerea mea ca Secretar este că trebuie să îl respectaţi întocmai.* 
Regulament 2016-2020 
(Art.49. (1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt 
înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului 
de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă 
cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului 
care a întocmit raportul. 
(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin.(1) se trece la dezbateri. La dezbaterile 
generale asupra proiectelor de hotărâri fiecare grup de consilieri are dreptul la o singură 
intervenţie, cu durata de 5 minute, iar la dezbaterile pe articole, consilierii au dreptul la o 
singură intervenţie pe articol, cu durata de 3 minute. 
ART. 38  OG  35/2002 
3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt.  
Preşedintele de şedinţăare dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul 
dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce vafi afectat 
fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca 
în cuvântul sau să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. 
Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor 
grupurilor de consilieri. 
 În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în 
funcţie de mărimea acestuia.  
    Alte probleme nefiind  la ordinea de zi   se încheie prezentul proces verbal în două 
exemplare  spre cele legale.                                                                           
                                                                                 
                                                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                         POP VASILE 
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