
ROMANIA 
 JUD MURES 

CONSILIUL LOCAL SINCAI 
 

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

  
       Încheiat  azi 27  decembrie    2018  în şedinta    extraordinară   a Consiliului local 

Şincai   ,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
      Sedinta afost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr148 DIN 19 

decembrie.2018 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  opt  consilieri    ,  trei consilieri lipsesc  d- na Moldova Angelica,dl. 
Panczel Csaba si  dl.Pop Vasile  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.    
 Doamna Secretar: *Astăzi nu avem președinte*  
Dl primar*cine e următorul?* 
Doamna secretar *Următorul ar fi doamna Șandor, dacă sunteți de acord. În lipsa unui 
președinte se poate propune un alt președinte...* 
D-na Gabor*Păi nu se poate să semneze ceilalți?* 
D-na Secretar* trebuie să avem președinte* 
Dl  primar*Să o propunem  pe doamna Șandor V. președinte și să meargă ședința în 
continuare* 
D-na Secretar*Trebuie să avem președinte de ședință , nu putem face fără președinte de 
ședință* 
Dl primar*doamna Șandor...* 
D-na Secretar*deci daca sunteți de acord, ca doamna Șandor să fie pentru sedinta 
extraordinara  și să urmeze și celelalte 3 luni...bineînțeles* 
Se supune spre aprobare  si se aproba cu opt voturi pentru   din totalul de  opt consilieri 
prezenti,trei consilieri fiind lipsa , conform HCL nr25   din 27  decembrie 2018 . 

D-na Președinte*Se convoacă Consiliul Local Șincai în ședința extraordinară, pentru 
data de 27.12.2018, ora 10.00, la sediul primăriei Șincai, având următoarea ordine de 
zi”Proiect de hotărâre privind constatarea rezilierii de drept a contractului de concesiune, nr 
844 din 16.05.2012”  , încheiat între comuna Șincai și filiala locală a Asociației Crescătorilor 
de taurine Șincai, , dacă sunteți de acord cu ordinea de zi* Se supune spre aprobare  ordinea 
de zi  si se aproba  in unanimitate de voturi . 
Procesul verbal al şedinţei   ordinare din  luna  decembrie  2018,va fi supus spre aprobare in 
sedinta ordinara din luna ianauarie 2019. 
D-na Președinte*Dacă aveți comentarii…În legătura cu proiectul* 
D-na Gabor*Am decis să supunem discuțiilor…* 
D-na Secretar*Deci eu atâta pot să vă spun, a fost până în 21 termenul ca să-și depună 
suma, nu au plătit și pentru asta este caracterul extraordinar al sedintei , pentru că trebuie 
să intrăm în legalitate, să nu depășim termenul pentru că se va face procedura    de 
concesionare iar pentru dânșii rezilierea și toate formele de executare silită și ce o sa 
urmeze dar trebuie…* 
 



 
 
D-na Gabor*Concesionată către cine?* 
D-na Secretar*Către oameni, firma care va fi ,asociație…* 
D-na Președinte*Sau nu neapărat asociație…Am văzut că s-a votat în 19 deccembrie legea 
zootehnie, care nici  vorbă nu era de licitație, concesionare, închiriere, arendare către  
persoane fizice, juridice* 
D-na Secretar*Crescători de animale* 
D-na Președinte*Crescători de animale din comună* 
Dl Primar*nu nu, deci asta și vrem* 
D-na Președinte* Deci nici discuție nu era de licitație* 
D-na Secretar*nu, nu licitație* 
D-na Președinte*care acoperă o,3 UVM* 
D-na Președintă*asta nu m-am interest cât, nu am calculate* 
D-na Secretar*UVM înseamnă 4 vaci la hectar și…* 
Dl Panczel*o vacă  si 15 oi* 
D-na Secretar*da o vacă e echivalent cu 15 oi* 
 D-na Președinte*da, da, da* 
D-na Președinte*deci așa scria că 0.3 UVM trebuie să acopere pe ha* 
D-na Secretar*așa erau  calculate* 
D-na Președintă*da… poftiți aveți cuvântul doamna Gabor* 
D-na Gabor* Contractul a fost reziliat în data de 21?* 
D-na Secretar*deci până atunci a fost termenul, nu este reziliat, acum dacă aporbați 
dumneavoastră…* 
D-na Gabor*Deci nu a fost reziliat* 
Dl Primar*trebuie să aprobe Consiliul local, că, Consiliul local a încheiat  contractul* 
D-na Gabor*Proiectul de hotărâre a fost inițiat în data de 18 la termenul de 30 se împlinea 
abia în 21, deci proiectul de hotărâre a fost inițiat anterior expirării termenului.* 
Dl primar*Noi l-am pregătit pentru că ședința se ține după* 
D-na Gabor*De ce nu a  fost invitat un reprezentant din conducerea asociației la ședință?* 
Dl Primar*eu nu vă dau răspuns doamna Gabor că oricum aveți informații și pe urmă tot nu 
votați, ce rost are. Mergeți reclamați că aveți reclamații și pe astăzi* 
D-na Gabor* Cu cine se judecă primăria* 
Dl Primar*o să vedem* 
D-na Președinte*păi nu prea mai are cu cine că președinte nu este, contabil nu este, un 
simplu membru… *  
D-na Gabor*Și adresa de corespondeță la care s-a trimis somația?* 
D-na  Președinte* A fost la Șandor Ioan la Pusta* 
D-na Gabor*Aici este o altă adresă* 
Dl Panczel * Adresa ascociației.* 
Dl Onac*La sediul social* 
D-na Gabr*Sediul social din Șincai?* 
Dl Panczel*da, nr 59* 
D-na Gabor*Și cine este acolo?* 
D-na  Secretar*Sediul asociației este la 59, s-a trimis corespondeță la adresa asociației și s-a 
trimis și la membrii.* 
D-na Gabor*Cine locuiește la sediul social al Asociației?* 



D-na Secretar*dar eu de unde să știu cine locuiește?asta este adresa în contract nu am 
verificat* 
D-na Președinte*Și încă o întrebare domnu primar*anul trecut ați spus că sunt în cont 30 mii 
lei, așa era vorba la începutul anului* 
Dl primar*era de plătit 30 mii* 
D-na președintă*30 milioane sunt în contul asociației, așa zice și Vilut, Era împuternicit să îi 
scoată și cu banii aia ce s-a facut, de ce nu s-a plătit?* 
Dl Panczel*anul trecut s-au plătit, era vorba de anul acesta* 
D-na Gabor*De ce nu a fost reziliat contractual în 2016 de cînd a demisionat președintele?* 
Dl primar*pentru că is oameni de sat și nu am vrut ca să intrăm ca să facem prostii dacă vă 
interesează* 
D-na Gabor*Păi mă interesează* 
Dl primar*vă interesează, vă interesează ca să aveți ce scrie după* 
D-na Gabor*domnule primar…* 
Dl primar*nu domnule primar, că nu am discutat cu dumneata.* 
D-na secretar*contractul nu s-a reziliat, pentru că nu și-au îndeplinit condițiile scrise în 
contract* 
D-na Gabor*Vă rog să consemnați că în repetate rânduri domnul primar…* 
Dl primar*domnul primar a spus foarte clar, dumneavoastră cereți informații și după nu ne 
votați proiectele.* 
D-na Gabor*Domnul primar…* 
Dl primar*nu domnule,* 
Doamna Gabor*În calitate de consilier…* 
Dl primar*În calitate de consilier  spuneți-ne câte proiecte ne-ați votat? Ați mers și ați făcut 
reclamații, aia ați făcut, era să zic ce nu trebuie* 
D-na Gabor*În legătură cu reclamațiile o să vă fac niște precizări la diverse, cu reclamații ați 
început dumneavoastră  domnule  primar* 
Dl Primar*stați liniștită că nu aveți ce discuta la diverse* 
D-na Gabor*dumneavoastră ați făcut reclamații, deci dumneavoastră ați început, 
dumneavoastră mi-ați trimis ANAF-ul, nu ați avut cu ce să mă atacați pe mine dar mi-ați 
atacat familia* 
Dl primar*Eu am trimis ANAF-ul?* 
D-na Președinte*domna Gabor, dacă nu respectăm ordinea de zi o să părăsim sala.* 
D-na Gabor* Deci dați-mi vă rog voie…* 
D-na Președinte*dacă nu părăsim sala* 
D-na Gabor*deci dați-mi vă rog voie 5 min să intreb pe subiect* 
D-na Președinte*deci la subiect, atât* 
D-na Gabor* La subiect am întrebat, la subiect trebuia să îmi răspundă* 
Dl primar*vă rog să vă uitați la ceas, nu stau la palavre* 
D-na Președinte*doamna Gabor, mai discutăm la diverse dacă…* 
Doamna Gabor*dar îl legătură cu proiectul aveam niște întrebări pentru că e foarte 
important ce s-a întâmplat cu asociația, eu am adus în discuție de nu stiu cât timp în 
legătură cu asociația* 
Dl primar*da doamnă știu că aveți reclamație și pe asta, care e problema? O să se cerceteze 
și o să vedem..* 
D-na Gabor*unde am domnule reclamație, dovediți-mi? dovediți-mi negru pe alb unde am 
reclamație. Dumneavoastră mă acuzați de niște lucruri…* 
Dl primar*nu avem ce discuta, vă rog frumos, da?* 



D-na Gabor*dar domnule ești obligat să îmi răspunzi* 
Dl primar*cum adică, mă obligi?* 
D-na Gabor* nu, te obligă legea* 
D-na Președinte*mergem mai departe* 
D-na Gabor*pot să discut…* 
D-na președinte*am vrut să mai  intreb și eu, dl.  contabil la sumă, penalitățile cît de mari 
sunt dacâ…?* 
Dl Onac*0.01%* 
D-na Președinte*dacă de la 15mii a ajuns la…* 
Dl Onac*se calculează pe zi, cum e în contract* 
D-na Președinte*am înțeles* 
Dl Primar*am mers la avocat și am pregătit totul ca să nu fim acuzați* 
D-na Gabor*Îmi dați voie doamna președintă?* 
D-na Președinte*da* 
D-na Gabor*domnul Ardeleanul a înființat asociația, domnul  Panczel…datorită faptului că 
este o familie numeroasă a zis că ia asociația de la domnul Ardelean, care a dus-o cum a dus-
o, foarte bine atâția ani și domnul Ardeleanul  a fost verificat, doamna Suciu știe foarte bine, 
de cînd s-a schimbat președintele asociației 2012 din noul contract de concesiune cine a mai 
fost verificat cu documente? Acuma se vorbește, deci nu s-a plătit aproxiamtiv 2000 lei în 
2017 sau când, dar probabil că erau considerați lemnele  care s-au dus în luna septembrie, 
2016 de domnul primar și de domnul Moldovan Oliviu, au dus 11m3 fără un act de punere în 
valoare semnat de președintele ocolului silvic, și a fost pus spre aprobare în consiliul local 
după 4 luni.* 
D-na Președinte*acuma vorbim de proiectul cu rezilierea.* 
D-na Gabor*da și motivul rezilierii nu este acuma, acuma nu o să cîștigăm în instanță nimica, 
motivul rezilierii era în momentul în care nu s-a achitat integral redevența, din moment ce 
ați acceptat acuma nu e un motiv de reziliere, motiv de reziliere o sa fie abia la 6 luni deci 
anul viitor în aprilie* 
D-na Președintă*motiv de reziliere, cum să zic, trebuia în 2016* 
D-na Gabor*dar nu s-a schimbat președintele, asta zic* 
D-na președintă*da normal de când nu mai funcționează?* 
Dl Panczel*Nu e un motiv de reziliere, în contract sunt anumite clauze.* 
D-na Gabor*da dar cine a verificat dacă s-a făcut însămânțare, dacă s-a făcut curățirea 
pășunii a verificat cineva?* 
Dl Panczel*da, APIA a fost în control* 
D-na Gabor*dar nu e obligația APIA, e obligația concedentului din câte am văzut, domnul 
primar semnează acum ca și concedent , înainte era viceprimarul , acuma numai.* 
Dl Panczel*deci a verificat APIA pe teren, altfel nu se dădea subvenția. 
D-na Gabor* da, dar trebuiau verificate de către primărie, pentru că e în patrimoniul 
primăriei , deci prejudiciul se aduce bugetului local, acolo trebuiau verificate și 
documentațiile referitor întreținerii deci obligații conforme contractului. Acum ce motiv să 
reziliezi contractual pentru ca nu au trecut 6 luni din momentul ce s-a acceptat redevența 
aia…e considerată că lipsesc 2 mii lei dar de fapt acolo s-au dus lemnele. 
Dl primar*aveți materiale* 
D-na Gabor*ce anume?* 
D-na Președinte*sunt materiale* 
D-na Gabor*da dar din material aicea nu rezultă, deci nu a trecut termenul de 6 luni.* 
Dl primar*am cronometrat , ați vorbit deja 1 minut si 20 secunde* 



D-na Gabor*abia în Martie poți să spui că poți să reziliezi contractual, programul de pășunat 
cine la verificat? Deci pășunea aceea e distrusă, s-au ținut în permanență animalele acolo.* 
D-na președintă*nu a fost distrusă, a fost pășunată* 
D-na Gabor*da dar se pășunează după un anumit program* 
D-na  Președinte*no bine, supunem la vot?* 
D-na Gabor*Și încă o întrebare doamna secretar, consilierii locali care erau membrii în 
asociație au dreptul la vot?* 
D-na Secretar*care erau membrii în asociație?... Deci dacă ar fi acuma mebrii în comisie, vă 
referiți la domnul vice?* 
D-na Gabor*pai domnul vice…* 
D-na Secretar*păi domnul vice nu mai este membru* 
D-na Gabor*păi e domnul Moldovan Oliviu, doamna Șandor, domnul Mărginean,* 
D-na Secretar*stați un pic, erau membrii ?* 
Dl Panczel*deci eu am fost preșeedinte până în 2016.* 
D-na Gabor*de unde crezi că se recuperează prejudiciul?* 
D-na Secretar* deci părerea mea este așa, domnul nici nu a fost…* 
D-na Gabor*În primăvară ,aceleași personae vor beneficia de pășune care văd că sunt 
considerate că au prejudiciat… * 
D-na Președinte*pai aceleasi persoane care au animale* 
Dl primar*dumneavoastră nu o să beneficiezi sigur de pășune că nu ai vaci* 
D-na Gabor* păi eu nu am beneficiat niciodata* 
Dl primar*de-asta zic, la lucru e greu doamnă. * 
D-na Gabor*nici nu vreau să beneficiez niciodată, să nu mai faceți acuzații nefondate* 
Dl primar*eu am zis, la lucru e greu, nu am voie să spun ca e greu la lucru* 
D-na Gabor*aveți voie să spuneți orice* 
Dl primar*atât, așa deci am voie să spun.* 
D-na secretar*deci ca să fim legali, domnul viceprimar poate să voteze întrucât de 2 ani nu 
mai este președinte, iar doamna Șandor e legal, poate să voteze. 
Doamna Șandor*…supunem la vot? Cine este pentru rezilierea contractului?  
Se supune spre aprobare  si se aproba cu  sapte  voturi pentru  și un vot împotrivă,d-na  
Elena Gabor din totalul de  opt consilieri prezenți, trei consilieri fiind absenti  din totalul de  
unsprezece consilieri in functie, conform HCL nr  26 din 27  decembrie 2018  

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