
 

  ROMANIA 
 JUD MURES 

CONSILIUL LOCAL SINCAI 
 

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

                      Încheiat  azi  24  aprilie  2018  în şedinta    ordinară   a Consiliului local Şincai   
,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
        Sedinta a   fost  convocata in baza Dispozitiei primarului nNr40.       din 17 aprilie 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   11 consilieri   , 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 februarie 2018 
si s -a  supus spre aprobare si se aproba cu noua voturi pentru si  doua  voturi  contra  
Gabor Elenasi Pop Vasile. 
          
     Dl Presedinte     prezinta  Ordinea de zi :    

   1.Proiect de hotărâre   privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 
Șincai pe anul 2018  
2.Proiect de hotarare privind  organizarea zilei comunei  SINCAI  , judetul MURES . 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea CONVENȚIEI DE COOPERARE pentru aplicarea 
Proiectului de interes public   "POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN 
PARTENERIAT" încheiată între Consiliul Local Sincai  şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Mureş. 
      Se supune spre aprobarea  ordinea de zi   si se aproba   in unanimitate. 
    Se trece la punctul 1. Proiect de hotărâre   privind rectificarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2018  
. Se   prezinta    Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate  
Dl contabil * avand in vedere  investitiile care vor fi anul acesta  va fi  nevoie de suma de 
93 mii lei penetru cele  patru proiecte* 
D- na Gabor Elena * de cat? 
Dl contabil*  de 93 mii pentru anul acesta’’ 
D na Gabor Elena ‘’si atunci de ce  se solicita pentru 338  de mii?* 
Dl conatbil * se solicita pentru toata suma  si pentru anul viitor –este defalcata suma * 
D na Gabor Elena* daca se foloseste anul acesta 93 mii  de ce se  preleveaza de art 7 ,?* 
 Dl primar * pentru ca trebuie sa fim acoperiti* 
Gabor  Elena *Aici in nota de fundamentare se spune ca  s- ar aduce grave atingeri   
aduse intersului public , daca anul  acesta se folosesc numai 93 de mii nu vad grave 
atingeri, in luna martie  nu am avut sedinta de consiliu* 
Dl primar * nu am avut sedinta in luna martie pentru ca nu  am avut proiecte   ,   
va intreb  daca ati venit  cu vreun  proiect? art 7 ne da dreptul  sa facem sedinte –
interesul este sa nu pierdem proiectele  si  putem ajunge in situatia de a  pierde finantari 



la proiecte,eu va rog sa veniti in ajutorul nostrum si sa luptati pentru comuna,nu sa ne 
ocupam  de a aduce cetatenii de etnie roma  pentru dosare de ajutor, 
nu stiu cum sa numesc acest lucru ,poate fi numit chiar traffic de influenta? faceti 
instigare? 
Ajutorul social se  da celor care au dreptul ,lasati-i pe ei  sa vina  sa depuna ocumentele.* 
Dl Pop Vasile-*d-le primar deviem de la subiect* 
Dl Panczel Csaba *acestea le discutam la diverse* 
Gabor Elena* va rog sa consemnati ca sunt acuzata de instigare pentru ca am cerut 
drepturile.* 
Dl primar -* nu v- am acuzat de instigare,am intrebat cum se numeste* 
D na Gabor Elena*ca am solicitat ca serviciu de astenta sociala sa lucreze  conform legii* 
Dl primar *aveti dreptul  sa faceti  contestatie * 
D na Gabor Elena*ca si consilier local lucrez pentru comuna ,nu am cerut  ajutor,  
dumneavoastra pentru lucruri  abuzive  va faceti campanie.* 
Dl PANCZEL Csaba Presedinte- *astea sa le discutam la diverse si eu am ceva pentru 
diverse,daca mai sunt intrebari la punctul 1 * 
S- a supus spre aprobare . Proiect de hotărâre   privind rectificarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2018  si s a votat cu zece  voturi pentru, un vot contra, 
conform Hotărârii Consiliului local nr 4   din  24 aprilie  2018. 
 
2.Proiect de hotarare  privind  organizarea zilei comunei  SINCAI  , judetul MURES . 
Se   prezinta    Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate . 
Discutii;Dl Primar  *ziua comunei se  va desfasura  in 10 iuniela caminul 
cultural,referitor la bani au fost alocati 25.000 pentru  onorarii,artificii,protocol,vreau ca 
anul acesta sa cheltuim doar din  donatii si sponsorizari.* 
d-na Moldovan Angela –*daca nu o sa fie suficiente donatii  si sponsorizari? 
Dl primar –*completam din bugetul local * 
Dl Tarnavean C.  * cei care vor sa sponsorizeze se pot adresa primariei* 
Dl primar* sigur ca da,bani vor fi depusi in cont si vor fi utilizati ,daca aveti cunostiinte 
care vor sa faca  sponsorizari  sa se  adreseze primariei* 
D na Gabor Elena * daca spuneti ca vreti sa faceti din donatii si  sponsorizari ,totusi ati 
cerut o suma mai mare decat anul trecut cand au fost 15000,anul acesta este vorba de 
25 000,daca spuneti ca doriti  sa organizati  din donatii si  sponsorizari ati fi alocat o 
suma simbolica nu o suma mai mare decat cea de anul trecut,sper   ca  sa nu fie  exact ca 
Biserica de la Pusta ,care probabil nu va mai putea fi realizata,se folosesc  de 25.000  ca 
nu au fost contracte de sponsorizare.* 
Dl primar* eu va garantez ca o sa fie sponsorizari,ca nu o sa fie complete e altceva, dar o 
sa fie.* 
Dl Pop Vasile-*noi nu vrem garantii ,noi vrem  scris dle Presedinte ,va solicit sa 
supunem la vot ca daca  tot nu cheltuim  din bugetul local nici un leu  sa fie alocati 
numai 10.000 ca oricum nu ne trebuie,sau 15 000 cum a fost  anul trecut daca oricum nu 
ne atingem de bani.* 
Dl primar* noi  ca cerem  la cineva sponsorizare trebuie sa avem  alocat un  buget,asa se 
procedeaza,da  vin la dumneavoastra sa va cer o sponsorizare,nu pot sa vin sa cer  mult 
daca nu am buget* 
Dl Pop Vasile-*credeti  ca veti obtine  bani  de pe executari silite si altele* 
Dl Primar * nu se pune  problema,eu daca  vin si va cer  2 lei  imi dati 2 lei.* 
Dl Pop Vasile- *eu va dau  zero* 



Dl PRIMAR- *va cred* 
Dl Pop Vasile * eu nu pot da bani  si dumneata  sa chemi pe cine vrei* 
Dl primar* eu v- am spus cum   vrem sa organizam  ziua comunei* 
Dl Pop Vasile *si eu am cerut sa fie  o suma mai mica vreti suma de 25000 ce sa faceti cu 
ei ,ca sa platesti    ca nu stiu  pe cine  sa platesti,ansamblul Muresul   l -ati platit cu 4000 
sau 5000 lei si ati venit  in sedinta de consiliu dupa 3 luni-jumatate de an si ne ati spus  
atata am putut, dar cand ati facut  factura  la Ansamblul Muresul  ati chemat   vreun 
consilier?* 
Dl Primar* trebuia  sa semnati dumneavoastra factura?* 
Gabor Elena *  sa lucram in folosul comunitatii  * 
Dl Pop*  banii de la bugetul local sa fie folositi cum trebuie nu cum   vrei dumneata* 
Primarul * mi se pare  normal  ,  cu replici  si  contre de astea nu merge , * 
Dl Panczel Csaba *  dl primar sa l ascultam pe dl Pop * 
Dl Primar  * imi dadea replica* 
 DL Pop*  Alte commune cu 30 000 organizeaza doua zile iar noi cu 25 0000 o zi,* 
Gaabor Elena – *dumneavoastra nu puteti cere d lui  Presedinte sa nu intervina  el 
conduce sedinta  si face cum doreste * 
Dl  Primare*  va rog sa consemnatui ca intrati peste mine* 
Marginean Ioan* nu am venit aici ca sa ne certam * 
Panczeel Csaba *   nu ne certam noi oricum trebuie sa facem zilele Sincaiului  ,trebuie 
ascultata toata lumea , trebuie  cheltuit cat mai putini bani dar nici nu ne putem face de 
minune ca cine o sa fie acolo  oameni mai  merg si in alte parti si  vad  cum sunt 
organizate zilele altor commune si nu ne putem face de minune ca oameni sa spuna ca 
am organizat prost, cineva trebuie sa coordoneze treaba asta, iar daca cineva sau chiar 
dl Pop poate  invita o formative nu cred  ca dl primar il va refuza  cu mare drag cine are 
posibilitati  anuntati pe dl primar  sa poata sa mai vina si alte formatii nu numai 
Ansamblul Muresul* 
Gabor Elena  * Am  o intrebare pentru dl primar sau contabil, s -au gasit  solutii pentru 
bransare  etapa II?* 
Panczel Csaba *  acum suntem la proiectul cu zilele Sincaiului, la urma discutam despre 
altele* 
Dl Tarnavean   Cornel * am  inteles ca daca cineva cunoaste artisti  poate propune 
pentru invitare.* 
Dl Primar* si anul trecut au fost  formatii care au fost invitate si au venit  gratis* 
Dl Tarnavean  C.   *a spus dl Pop ca  dl primar a adus doar ce formatii a vrut , nu cred asa 
ceva eu am fost present cand  au venit toate formatiile* 
Dl Panczel Csaba*  sa stiti ca gratisul ala tot trebuie dat de mancare si de baut* 
Dl Primar  *va dau un exemplu  am vorbit cu comuna Band   sa vina cu formatiile  si in 
romana si in maghiara  si sunt cam  optzeci de persoane, referitor la Ansamblul Muresul 
am luat hotararea sa nu fie invitati anul acesta.* 
Panczel Csaba –*dl Pop a avut o propunere sa nu fie 25 000 sa ramana 15 000 din 
bugetul local * 
Dl Primar *noi trebuie sa evoluam pentru ca nu pot cere sponsorizare cu un buget mic.* 
D na Moldovan Angelica –*vrem sa stim de ce nu s- a ramas la bugetul de anul trecut, de 
ce s- a marit bugetul de la  18 .000 la 25.000* 
Dl Primar   * va garantez ca nu se vor cheltui banii   de la buget  ci vor fi sponsorizari* 
Dl Pop  V. * lasati -ne cu garantarea, ce este  scris  vorbeste* 
Panczel Csaba *dumneavoastra garantati  noi credem ca asa o sa fie* 



Se supune spre aprobare pentru suma de 25000 lei si se aproba cu 7 voturi pentru   trei 
contra una abtinere 
Cine este de acord cu propunerea d- lui   Pop si  se voteaza cu 3 voturi pentru  ,  sapte 
voturi contra  Cine se abtine  un vot Gabor Elena  
 Se supune spre aprobarea   si se aproba cu 7  voturi pentru , patru voturi contra  conform 
Hotărârii Consiliului local nr 5 din 24 aprilie 2018 
D na Moldovan Angelica  *inca ceva legat de zilele Sincaiului,  cand am votata in consilu  
ne- ati promis ca desi se aloca atatia bani pentru zilele Sincai  si nu s- a terminat nici un 
drum de piatra, recunosc ca ati inceput pietruirea dar nu a fost finalizat nici un 
drum,oameni vorbesc ca noi in Consiliu acceptam atatia bani pentru zilele Sincaiului si 
cand    e vorba de drumuri nu sunt bani.* 
 
Panczel Csaba*  D na Gabor  a intrebat ceva,  deci sa discutam cu apa* 
Gabor Elena * am intrebat daca s- au gasit fonduri pentru etapa  a II A  deoarece s- a 
votat in Consiliul local  ca bransamentele sa fie suportate din bugetul local* 
Dl primar * s- a votat prima etapa  iar etapa a II a  cand vor fi bani, noi avem  sapte 
proiecte acum * 
Gabor Elena*   deci nu considerati  ca este necesar  sau oportun realizarea 
bransamentelor ?* 
Dl Primar *ba da consider ca este  important,proiectul a fost facut  pentru toata comuna 
deci cine doreste sa se branseze poate.* 
D na Gabor E *Deci considerati ca nu esate oportun alocarea banilor pentru  bransare  si 
considerati ca este   oportun alocarea banilor pentru  Duster si ziua  comunei, o suma 
mai mare decat anul trecut si pentru altele , si ma acuzati pe mine ca nu va ajut cu 
comuna foarte putin sau de loc   desi ramane masina impotmolita pe strazi.* 
Dl Primar* dumneavoastra nu stiti ca  noi cautam piatra  ,chiar sambata a venit cineva 
cu oferta dar am refuzat  din cauza pretului si incerc sa gasesc pe SEEAP  preturile cele 
mai mici* 
D na Gabor    E, *exact   ca si cu bernnerele ca le ati luat la nu stiu cat metru  patrat si 
sunt  si  cu 4 euro mp* 
Dl Primar *le am luat si le avem si sunt de calitate buna* 
Dl Pop  * probail asa procedat si la piatra cu preturile* 
Dl Primar* haideti sa facem ceva nu sa fim tot timpul Gica contra* 
Dl Presedinte Panczel  *trecem la  punctul  urmator * 
3.Proiect  de hotarare privind aprobarea CONVENȚIEI DE COOPERARE pentru aplicarea 
Proiectului de interes public   "POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN 
PARTENERIAT" încheiată între Consiliul Local Sincai  şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Mureş. 
Se   prezinta    Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate  . 
DISCUTII 
 Dl. Tarnavean  C. * deci este un proiect pentru  reparatii la masina politiei* 
Dl Pop * eu am o intrebare avem contabil sef? 
 Aici semneaza    contabil sef, de ce nu scoateti la concurs  postul de contabil sef de 
inginer agricol, sunt titluri de proprietate nefacute  si noi nu avem inginer * 
D na Gabor Elena  * cu  timp in urma a mai fost solicitat  inchierea acestei conventii si 
atunci nu ati sustinut , va intreb care este motivul pentru care  sustineti acum aceasta 
conventie* 



Dl Primar * doamna Gabor am vazut ca in ultimul timp  se lucreaza mai bine  si ordinea 
in comuna este mai buna desi acum  nu mult timp am facut o sesizare politiei ca au 
disparut flori din  fata primariei   si din parc lucru pe care ar trebui si dumneavoastra 
consilierii sa le vedeti sa va implicate ca sa nu se mai  intample 
Politia a inceput sa isi faca treaba  si am zis sa deschidem  si noi  o portita spre 
ei,dumneavoastra aveti dreptul sa nu votati* 
D na Gabor E .*nu e treaba dumneavoastra sa mi spuneti cum sa votez* 
Dl primar * atunci cand am facut adresa catre politie  si dl Pop nu a votat si 
dumneavoastra nu stiu cum ati votat* 
Dl Pop * dumneavoastra ati facut adresa  sa mergem toti consoilierii la politie, ati zis una 
si ati scris altceva, ati spus ca politia  nu si face datoria iar acum ca isi face.?* 
Dl Primar*  isi facea datoria intr -un sens iar acum am considerat sa deschidem  o prtita  
catre ei in momentul in care ei vor veni cu un deviz de lucrari, eu il aduc in fata 
dumneavoastra  daca vreti il votati  daca nu , nu , o sa cer niste service  cat mai ieftine.* 
Moldovan Angelica  *dar s-au rupt flori in prezenta camerelor* 
Dl Primar*   noi am venit dimineata la birou  dar nu ne- am uitat pe filmari, pe urma 
cineve ne -a spus  ca a vazut  si mi -a spus ca imi zice mie dar nu poate sa  se duca sa 
spuna .  Pe urma   imaginile nu au mai fost.* 
D na Gabor Elena *imaginile se pastreaza  cinci zile * 
Dl Primar  *haideti  sa fim serioasi  credeti ca eu cand vin dimineata  ma duc sa ma uit pe 
camera?* 
Dl Pop V . *  sunt sisteme care pastreaza imaginile 21 de zile  si astea raman cinci zile? 
Deci mi se pare destul de performante!* 
Dl primar  *asa cum sunt sa stiti ca au fost  prinsi infractori datorita  filmarilor.* 
Dl, Panczel  Csaba *destul de rau ca se rup florile  si anumite persoane nu pot sa 
pretuiasca  eforturile facute pentru comuna* 
D na Gabor*  si  cand se sta in parc pana noaptea tarziu si se urca  pe statuie cate doi 
trei* 
Dl  primar  *de  ce nu veniti  atunci sa faceti o reclamatie* 
D na  Gabor E. *- eu sa vin?* 
Dl primar* pai locuiti in vecini in apropiere* 
D na Gabor E.*  avem paznici avem  politie avem atatea autoritati competente ,imi trimit 
mie sesizari pentru caini si pentru gaini deci nici o data nu o sa  mi interziceti  mie   sa 
merg in parc cu cine vreau eu, in care taticul  meu a pus o statuie, nu contra cost, si care 
e batjocorita si o sa  atac in instant , nu sunteti din Sincai si nu cunoasteti situatia* 
Dl primar* eu o sa va aduc oameni care spun ca  s- a platit* 
D na Gabor  E. *a deci imi aduceti dumneavoastra ? 
Dl Primar *da o sa va aduc oameni din Sincai* 
DL Tarnavean *deviem de la subiect d- le presedinte* 
Dl Presedinte * asta am vrut   sa spun astea le discutam la diverse* 
Dl PRIMAR * cineva  mi a zis ca sambata  erau inchis cainele in parc –nu- i frumos* 
D na Gabor   E.*cand  e in parc    cainele  meu  este supravegheat si nu face  daune exact 
cum se fac seara.* 
Dl  primar* haideti d na Gabor cu o reclamatie  cand veniti?* 
D-na Gabor  E.* eu sa fac reclamatie?* 
Dl Primar  *nu faceti, numai acuzati primarul * 
D na Gabor E.*  eu nu am salar  am indemnizatia de 350 lei de  sedinta dumneavoastra 
aveti salariul cat aveti,* 
Dl primar* dar aveti si ajutor de familie* 



D-na Gabor Elena da am  dare  nu ma pot angaja  deoarce am un copil cu handicap si 
platesc la Nova Vita  1.20 lei pe minut  si daca copilul meu are dreptul sa beneficieze  de 
79 de lei lunar si 82 lei  si vi se pare ca e mult? 
Dl primar-* nu intru eu in chestia asta 
D na Gabor  E.* ba da ati intrat deja , dumneavoastra vreti sa mi atrageti mie atentia  si 
nu sunteti capabil sa gestionati bugetul local , nu sa- mi atrageti atentia  cum sa mi 
intretin familia* 
Dl primar sa nu mi spuneti dumneavoastra  daca sunt capabil sau nu , din 2015 nu aveti 
autorizatie la bar si functionati cum functionati* 
D na Gabor  E .* eu  functionez?* 
Dl primar-*barul* 
D na Gabor E. * aveti grija cum vorbiti Si  cu acuztiile ca vand iarba* 
Dl primar* care acuzatie?* 
D na Gabor  E.* ca vand iarba* 
D-na Marginean Anica am facut sedinta ca sa ne  aruncam unul la altul mezeriile de cand 
e lumea au  fost mai multi candidati de primar dar ce s a intamplat acuma nu  s a 
intamplat niciodata, suntem trei echipe si ne batem cap in cap* 
Dl  Presedinte Panczel  sa trecem la vot  
Se supune spre aprobarea   si se aproba cu 11 voturi pentru , conform Hotărârii 
Consiliului local nr 6 din  24 aprilie 2018. 
Diverse 
 Dl Presedinte ii da cuvantul  dlui Pop 
Dl POP  *am pus intrebare de ce nu avem inginer agricol s ava dau un caz,  vine Csibi 
Iosif si omul plateste impozitul  pe trei ani la Primarie, cand merge sa scoata certificat 
fiscal dl Onac il trimite la doamna Kis care spune ca nu e trecut in registrul agricol,  
merge la d na secretar, daca este ing agrico,l sau un functionar pe  functie  in fisa 
postului de ce trebuie sa mearga la secretar sa se suite secretarul in acte, deci  suntem 
de rasul  curcilor, el plateste impozit de 3 ani deci  Csibi Iosiv  batranul aplatit impozit 
pe terenul unde este constructia mea de  trei ani zile, a castigat in instanta, cand s a dus 
la registrul agricol ,nu putea sa  plateasca  impozit daca nu era trecut in registrul agricol 
dar  de cand a ajuns s a-l treaca  o parte de teren s a atribuit  d lui Magda Ioan  in 2015 
cum e posibil asa ceva  d –na secretar?* 
Secretar* orice act  care este semnat de secretar-trebuie sa -l vad si eu  ,nu semnez nici 
un act daca nu este  verficat, nu vad de ce va mira faptul ca un secretar verifica un 
act,acesta este  rolul secrearului sa verifice acte.* 
Dl Pop*  dar cum a ajuns terenul castigat  de Csibi Iosif la Magda Nicolae, la care  I- ati 
marit suprafat prin ce hotarare?* 
Secretar-* nu stiu despre ce vorbiti* 
Dl Pop *in urmatoarea sedinta de consiliu  o sa va aduc extrasul de Cf  , a doua intrebare 
cum se poate ca dintr - un cotet Primaria sa –I dea sa fie trecut casa de locuit  fara 
autorizatie de constructive si aici il intreb pe dl primar. 
Da aveti dreptul sa faceti executare silita  sa mi demolati * 
Dl PRIMAR * nu va fac nici o demolare 
Dl Pop *aici scrie clar m- ati reclamat   primarul comunei Sincai Huza Grigore in calitate 
de reclamant in dosaraul asa…. Sa mi demolati scara si gardul* 
Dl Primar* dumneavoastra ati pierdut un process, trebuie sa intrati in legalitate, noi 
 v- am somat sa intrati in legalitatea, dumneavoastra   aveati  trezeci de zile sa intrati in 
legalitate , noi am lasat  optzeci de zile si dvs nu ati intrat in legalitate deci ne- ati 
ignorant categoric , desigur am intrebat avocatul , dl Pop ne- a ignorant nici nu vrea sa ia 



de la posta  hartia si a zis, d –le primar  una mergeti in instant mai departe pentru 
continuitatea procesului pentru demolare sau   favorizare, puteti fi acuzat de un 
consilier sau de oricine   de favorizare  atunci I am spus sa faca demersurile care trebuie  
si nu am nimic personal cu dumneavoastra. 
Eu am stat de vorba  cu dvs aici in Primarie cand l- am oprit si pe viceprimar ca sa nu fiu 
acuzat, dar cuvintele care le ati spus atunci* va arat eu cine sunt  eu* eu am zis ca atunci  
nu am ce face, ce zice legea aia e.* 
Dl Pop* nu era  legalitate in termen de 30 de zile  pentru ca in procesul verbal cand am 
fost reclamat  in procesul verbal  scria sa intru in legalitate in  cincsprezece zile   cand 
un  plan de situatie se face in 21 de zile lucratoare si nu am primit nici o adresa de la 
posta * 
Dl  primar *nu  ati primit o?* 
 
Dl Pop *Nu am fost la domiciliu,* 
 Dl primar* dar domiciliul pana  la urma unde il aveti?* 
 Noi avem problemne si cu  sedintele, unde sa va adream* 
Dl Pop* Sincai  nr 152* 
Dl PRIMAR acolo nu va gaseste nimeni* 
Dl  Pop *pun  o cutie postala  si mi o  puneti acolo,  
Dar dumneavoastra unde aveti domicliu  in Tg Mures  pe Cutezantei sau aici 
subpadure?* 
Dl Primar*  subpadare* 
Dl Pop  *si eu va spun Sincai 152* 
Dl Primar  eu ma scol de subpadure dumneavoastra nu va sculati de aici,daca va sculati 
de aici  vedeati dimineata cum era usa  murdarita cu mizerie sau stiati cum s -au furat 
cantarul  cand a venit cainele , ca ati fost acolo atunci* 
Dl Tarnavean*  d le Presedinte  astea sunt problem de consiliu sau problem personale?* 
Dl Presedinte * au fost la diverse* 
Dl Pop *nu  e problema personal pentru ca Csibi Iosif a castigat  un teren in instanta  iar 
primarul a dat terenul altei persoane* 
Dl Tarnavean *astea sunt problem personale,* 
Dl POP  *Nu a mele, ci a functionarilor publici* 
Dl Tarnavean * dute  in audienta la secretar , viceprimar* 
DPrimar numai un pic , inginer aagricol o sa fie concurs stati linistiti dar trebuia  sa  
modificam postul ca  era superior si nu a venit nimeni atata timp, si atrebuit sa l 
modificam pentru incepatori 
Dl Pop* l ai scos    la concurs?* 
Dl Primar* nu l am scos la concurs ca nu a venit   nimeni nu suntem numai noi fara ing 
agricol, majoritatea primariilor nu au* 
Dl Pop* nu   inteleg sa vina cineva sa se angajeze ca inginer daca postul nu este scos la 
concurs* 
Dl PRIMAR* un  om care vrea sa lucreze isi cauta de lucru* 
Dl Pop * pentru post  trebuie anuntat AJOF ,  Primaria  trebuie sa puna pe site .* 
 Dl  primar *scoatem   postul la concurs sa oferim  posibilitatea sa vina mai multe 
persoane 
Dl primar trebuie sa vina de la Bucuresti adresa* 
Dl Panczel *intreaba daca doamna secretar daca stie ceva* 
 
 



Secretar* Stiti ca am modificat organigrama  si a  fost modificat postul din superior in 
debuntant pe baza acestei hotarari am trimis la AGNFP    solicitarea  pentri modoficare a 
organigramei pentru organizarea   concursului. Abia saptamana trecuta     s adescarcat 
de pe site, fara acceptul lor nu putem organiza concurs. * 
Dl Panczel la diverse daca mai are cineva 
D na Gabor Elena  * doamna secretar deoarece nu a fost inregistarat nici o propunere   
inainte cu 48 de ore conform legii , ma refer la HCL  care  s a luat pentriu inregistrarea  
audio video   deci proiectul  de HCL  a fost  initiat de dl primar cu inregistrare audio 
video  am depus  o solicitare  inscris  adica   o complectare inregistrare  audio video si 
postata pe site  iar in timpul sedintei  dl Presedinte  a adus fara a fi  notificat inainte cu 
48 de ore solicitarea de inregistrare audio,In baza careia s –a luat hotararea , consider 
ca ar trebui sesizata Prefectura in privinta legalitatii acestei hotrarari de consiliu 
deoarece comunicare  nu a fost notificata cu 48 de ore 
O sa astept sa puteti sa notati. 
In privinta furturilor  am inteles ca s -au  cam intetit  furturile s-au furat gaini, miei 
porumb  de curand s- au furat gaini de la Kacso* 
Dl PRIMAR* porumb de la cine?* 
 
D na Gabor Elena *nu stiu exact* 
Solicit contractele cu firma de paza  deci primul contract si ultimul conrtract deci din 
2014 sau 2015, nu stiu cand a fost  si as dori sa stiu daca s- a terminat de taiat lemnele* 
Viceprimar- *da* 
D na Gabor* deci s a incheiat terminat taierea lemnul* 
Am o intrebare  nici nu stiu cui sa o adresez ,am o nelamurire cand a fost efectuat 
controlul  de la MDRAP , dl  fost contabil  Onac Catalin era prezent   documentele pentru 
a le prezenta controlului ,cine I –a solicitat prezenta  si in ce calitate, cine imi raspunde 
la intrebarea  aceasta, dvs. D le primar? 
DL primar- nu fac reclamatii la antifraud; 
D na Gabor Elena *eu v- am intrebat cu totul altceva, deci prezenta d lui  Onac C, cine  a 
solicitat –o.** 
Dl primar *aici se pune problema controlului  asa ca dati- mi voie sa dezvolt,in urma 
reclamatiei dvs. la antifrauda unde  ati specificat ca lipsesc  doua miliarde* 
 D na Gabor Elena  *imi raspundeti va rog la intrebare?* 
Dl primar* Minsiterul Dezvoltarii la care  trei luni  de zile am dat cu subsemnatul,le am 
trimis acte ,documente* 
D na Gabor Elena  *va rog sa- mi raspundeti, va rog sa consemnati ca nu mi se  raspunde 
sau  nu doreste  sa mi raspunda* 
Dl primar  *dar asta fac,va raspund in noiembrie am avut control au stat o saptamana* 
D na Gabor Elena –*cinci zile* 
   
Dl primar –*si dvs stiti ca ati  fost sa dati  declaratie a trebuit sa cautam documente care  nu 
stiam unde sa le gasim  si am apelat  la dl Onac C  sa ne ajute* 
D na secretar-   * au solicitat domnii de la MDRAP* 
D na Gabor Elena* va rog sa consemnati in procesul verbal ce a spus dl primar* 
Dl primar  au solicitat sa fie  prezenti  si fostii primari* 
D na Gabor E *  e cu totul altceva ce a solicitat mdrap  si cu totul altceva ce ati solicitat dvs.* 
 
Dl PRIMAR  *domnii care au efectuat controlul  au solicitat pe  pe fostii primari si pe fostul 
contabil* 



D na Gabor Elena-  * a fost solicitat pentru audieri  nu ca sa aduca documentele* 
DL Prima*r nu a a dus el documentatia  ca am adus o noi* 
Gabor E  *eram eu de fata  cand a adus documentatia.* 
Dl  primar *acum dvs  cred ca treceti  peste controlul Ministerului Dezvoltarii* 
D na Gabor Elena * va rog sa nu mai imi  atrageti  atentia* 
Dl Primar* in urma controlului  am primit raportul pe l -ati  primit si dumneavoastra,in urma 
controlului am iesit  destul de  binisor si au lasat masura  sa urgentam implementarea retelei 
de apa  si sa facem  nomenclatorul stradal ,lucru   care va fi  costisitor pentru  oamenii din 
sat,pentru asta o sa facem   si o comisie ,toti cetatenii  comunei vor trebui  sa schimbe 
buletinele,permisele asta   multumitii doamnei Gabor, pentru  ca alea   doua miliarde   nu  
s- au dovedit a fi furate  sau lipsa* 
Dl Pop * daca    consiliul nu va fi de acord nu trebuie  sa si schimbe   actele* 
D na Gabor Elena * lasa-l sa se bucure* 
Dl PRIMAR* Noi trebuie sa face  facem  nomenclatorul  stradal, fiecare strada va incepe de  
la 1  si o sa cautam  solutii   ca sa fie cat mai usor pentru oameni* 
DL Panczel Csabi –presedinte  sedinta   *doamna Gabor m- a acuzat ,d na secretar va intreb 
eu nu am voie sa propun nimic,deci eu vin  aici  sa stau si  instintez cu  trei zile trebuie sa vin  
sa  telefonez  sau sa depun in scris ceva ce  nici nu  stiu, va rog sa intrebati la prefectura, eu 
vin ca statuie  aice, pentru ce mai sunt aicea?* 
D na secretar –* conform regulamentului  de organizare si  functionare a consiliului  local  se   
pot depune amendamente  cu 48 de ore inainte precum si in timpul  sedintei de catre 
consilieri,iar acestea  se voteaza deci nu este  o regula stricta neaparat cu 48 de ore inainte* 
Dl Panczel Csabi * inseamna ca noi ce am propus in  sase mandate  egal cu zero dupa 
parerea doamnei Gabor,nu stiu ce are doamna Gabor cu mine* 
D na Moldovan Angelica* d le primar vrem sa stim   cu apa  pana unde  s a ajuns e oprita 
lucrarea?* 
Dl primar* deci mai sunt  doar patru  si astea o sa fie gata  saptamana asta,promisiunea de 
la Aquaserv o avem ca in momentul  in care terminam  transversarile,pentru ca avem noroc  
ca  reteaua veche e distrusa ,atunci  o sa ne dea presiune pe conducta noua,iar in acel 
moment  incepem cu Fanatele,eu vreau  sa  incepem bransamentele,cine vrea sa se 
branseze se poate bransa o sa incepem cu Finate ca sa putem da   pe toata lungimea   
conductei drumul la apa.* 
D NA Moldovan A*  deci  mai e un drum scurt* 
Dl PRIMAR *eu sper ca saptamana asta  sa inceapa bransarea  daca nu saptamana 
viitoare,eu nu pot sa va oblig  pe dvs. Sa faceti  cu 1500  sau cu cat  face firma, puteti sa 
negociati cu ei  ,eu am facut doar  proiectul  pentru comunitate ca sa nu mai suporte 
oamenii.* 
D na Gabor Elena*voiam sa stiu daca pasunea  ramane  concesionata de catre asociatie* 
Dl Primar *deocamdata nu avem ce face,noi acum facem  amenajamentul pastoral,daca ei 
anul  asta nu platesc,automat  in toamna  rupem contractul si atunci  intram la licitatie la 
pasune in functie de animale si am propune sa fie numai din comuna acum sa vedem ce ne 
permite legea,dar eu asa as vrea sa fie pentru oamenii din comuna,  asta umarim  sa fie cu  
acordul dumneavoastra.* 
D na Gabor E. *mai am o intrebare  care este cuantumul  amenzii aplicate de autoritatea 
nationala de supraveghere si stocare a datelor cu caracter personal?* 
DL Primar*avertisment* 
D na Gabor E. *  Si de la ISCTR? Atunci cand s au luat numerele de la microbuz* 



 
Dl primar *nu avem amenda  ,am  atacat in instanta si s- a modificat* 
D na secretar *  sanctiunea de la camerele de supraveghere este pentru necomunicare –  
deci nu am trimis  notificarea   in timp.* 
Dl primar *trebuia sa le trimitem adresa   si sa le spunem ca am montat   camerele  si alte 
detralii.* 
D na secretar* va rog sa propuneti cine sa faca parte din comisia   pentru  Nomenclatorul 
stradal 
Dl  Primar    - eu consider ca sa faca parte din fiecare sat cate un consilier ,Panczel Csaba 
Marginean Anica, Sandor Viorica ,Tarnavean Cornel, Moldovan Oliviu. 
Dl Tarnbavean C  *asa este bine sa fie din fiecare sat* 
    
        Alte probleme nefiind  la ordinea de zi   se încheie prezentul proces verbal în două 
exemplare  spre cele legale.                                                                           
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