
 

  ROMANIA 

 JUD MURES 

CONSILIUL LOCAL SINCAI 

 

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

 

       Încheiat  azi  29 noiembrie  2018  în şedinta    ordinară   a Consiliului local Şincai   

,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 

        Sedinta a   fost  convocata in baza Dispozitiei primarului  Nr129  / 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  22  octombrie 2018. 

Dupa prezentare  doamna secretar  arata ca propune sa se mai treaca  in procesul verbal   

La pagina  sapte  dupa Resurse pentru bransamante Dl Primar*eu am gresit   ca trebuia sa fac 

mai mult in scris… legat de  licitatie,trebuie sa depuna lamuriri,stiti ei vin si nu depun documentatia 

complete,se elimina-noi trecem acum peste asta si vine cineva si ne reclama si avem problem. 

Daca   incepem   proiectele nu vom avea  bani pentru asa ceva* 

        S -a  supus spre aprobare  procesul verbal  si  propunerea facuta  si se aproba in 

unanimitate  

Dl Presedinte:   prezinta la ordinea de zi :  

1.Proiect de  hotarare privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul local al 

Comunei Şincai pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 2018, în baza O.G. nr. 82/2001 

şi a H.G. nr.1470/2002 republicate. 

2. Proiect de hotarare  privind aprobarea “Structurii reţelei şcolare de pe raza teritorială a 

comunei SINCAI ”, pentru anul şcolar -2019-2020. 

3.Proiect de hotarare privind acordarea burselor școlare pentru anul școlar 2018-2019 pentru 

elevii care învață în învățământul primar și gimnazial de stat din comuna Șincai,județul Mureș. 

4. Proiect de hotarare  privind aprobarea participării comunei  Sincai  la Programul de 

stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul RABLA 2018, în vederea achiziţionării unui 

autoturism prin acest program, de către comuna Sincai . 

5. Proiect  de hotarare  privind aprobarea înființării în cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” a unui compartiment de audit public intern, a cheltuielilor 

necesare funcționării acestuia, precum și aprobarea acordului de cooperare pentru asigurarea 

activității de audit public intern dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” și 

comunele care fac parte din asociație. 



6 Intentie –donatie  Suciu Ionel. 

7. Cerere  Suteu Marinel.     

D- na secretar mai propune la ordinea de zi :   

1.Proiect  de hotarare   pentru aprobarea executării unor lucrări pe domeniul public şi privat al 

comunei Sincai pentru realizarea proiectului*Imbunatatire si modernizare LEA j.t.  si bransamente  in 

zona CE TG. Mures(Sincai –Finate,Sabed) jud Mures.* 

2.Cerere  Barsan Mircea. 

Se supune spre aprobare  ordinea de zi  si propunerea facuta   si se aproba cu   unsprezece 

voturi pentru   ordinea de zi  si  punct 2 din propunerea facuta de secretar( cererea Barsan Mircea) si 

cu  zece voturi pentru  ,ordinea de zi si un vot abtinere –d na Gabor Elena pentru puctul unu din 

propunerea facuta(Proiect  de hotarare   pentru aprobarea executării unor lucrări pe domeniul public şi 

privat al comunei Sincai pentru realizarea proiectului*Imbunatatire si modernizare LEA j.t.  si 

bransamente  in zona CE TG. Mures(Sincai –Finate,Sabed) jud Mures) 

D na Gabor Elena  vad ca in  proiect este cuprins si bransamente… 

Dl primar*este lucrarea lor.. 

D-na Gabor Elena *am  o solicitare, solicit pana la sfarsitul  sedintei ,procesul verbal de 

dezinfectie   a noi conducte de apa potabila  care este data   in functiune deja.* 

Dl primar* nu am cum sa- l pun la dispozitie pana la  sfarsitul sedintei* 

Dl Presedinte*eu cred ca  asta –i la diverse* 

D- na Gabor Elena  dar  era o solicitare  pana la sfarsitul sedintei,daca nu sa se consemneze  

ca nu poate sa-l puna…* 

Dl primar*ori il pun ori nu, oricum faceti  reclamatie..* 

Dl viceprimar* eu impreuna cu doi  consilieri suntem citati la Politie,am rugamintea sa 

conduceti sedinta  fara vorbe in plus, ce tine doar de sedinta…* 

Dl.presedinte*Exact asta vreau sa spun,numai pe subiect,si eu am fost citat la Politie ,avem 

diverse,si dl primar va rog sa va abtineti  sa nu dati  cu pumnul in masa. 

Se trece la punctul 1 Proiect de  hotarare privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de 

la bugetul local al Comunei Şincai pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 2018, în baza 

O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate.  

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

specialitate , 

Discuţii: 

Dl preşedinte* eu zic ca banii sunt bineveniti dar aprobati tarziu 

D na Gabor Elena*in buget   s-au aprobat 10 mii lei  pentru culte si se vor aloca noua mii lei 

deci va ramane o mie lei ,nu?* 

Dl Contabil *da* 

DL Moldovan Oliviu *nu ar fi mai bine ca acesti bani   sa ajunga la Biserici in momentul  

cand lucrarea  se desfasoară.Asta e parerea mea...* 

D- na Moldovan Angelica*dar am inteles ca  s-a lucrat sau  o sa se lucreze la gard* 



Moldovan Oliviu* cand o sa se lucreze,in momentul in care se presteaza un serviciu  sa –l 

platim* 

Dl primar* Fiecare  parohie   au dat ce lucrari vor sa faca, si noi vom deconta doar ce au 

lucrat* 

Dl presedinte *Banii se dau acum,pot sa lucreze,nu au  putut sa faca lucrari  inainte sa aduca o 

factura predata ieri si hotararea consiliului sa fie de azi, astai legea, o stiu din ...* 

D- na Sandor Viorica*Am inteles ca acum  ca se da pentru  aceste biserici, dar pentru anul 

viitor sa se aprobe si pentru satul Pusta sa facem si acolo ceva.* 

Dl Primar*Avem in vedere,deja pregatim  materialele, trebuie facut  un acoperis,o camera 

...va promit ca o sa fie,si o sa o puteti folosi si de capela* 

 Se supune spre aprobare Proiect de  hotarare privind aprobarea acordării unui sprijin 

financiar de la bugetul local al Comunei Şincai pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 

2018, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate.   şi se aprobă in unanimitate de 

voturi conform HCL nr. 19   din 29.11.2018. 

Se trece la punctul 2. Proiect de hotarare  privind aprobarea “Structurii reţelei şcolare de pe 

raza teritorială a comunei SINCAI ”, pentru anul şcolar -2019-2020. 

D-na Gabor Elena *dacă îmi permiteţi, în Pusta nu mai sunt copii?* 

Dl primar*nu o să mai fie* 

D-na Şandor Viorica*acum sunt 5 copii* 

D-na Gabor Elena*dar în general nu sunt?* 

Dl Mărginen Ioan*Aştia sunt acum dar pe viitor nu* 

Dl primar*noi am insistat sa ţinem scoala până s-a putut dar nu se poate...până-i şcoală este 

viaţă şi la Fânaţe...* 

Se supune spre aprobare Proiect de hotarare  privind aprobarea “Structurii reţelei şcolare de 

pe raza teritorială a comunei SINCAI ”, pentru anul şcolar -2019-2020şi se aprobă în unanimitate de 

voturi conform HCL nr.20  Din 29.11.2018. 

3.Proiect de hotarare privind acordarea burselor școlare pentru anul școlar 2018-2019 pentru 

elevii care învață în învățământul primar și gimnazial de stat din comuna Șincai,județul Mureș.         

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

D-na Gabor Elena*dacă îmi permiteţi domnule preşedinte să îmi prezint proiectul, am o 

întrebare pentru colegii consilieri care fac parte din consiliul de administaţie a şcolii, cum s-a hotărât 

în cadrul Comisei şi a Consiliului de Administraţie doar bursele de merit, pe ce considerente aţi luat 

această decizie?............................................ 

Dl primar*are dreptul să nu răspundă doamna* 

D-na Gabor*am înţeles* 

Dl preşedinte*domnule primar...* 

D-na Gabor*nu dumneavoastră conduceţi şedinţa* 

Dl preşedinte*dumneata să iei cuvântul când o să se pună întrebări* 

Dl Panczel Csaba*iar dăm cu subsemnatul la poliţie că...* 

Dl primar*conduceţi şedinţa* 



Dl preşedinte*dumneata să stai pe scaunul dumnitale* 

D-na Gabor*doamna secretar să consemnaţi că am întrebat pe ce considerente s-au luat aceste 

decizii şi dânşii refuză să răspundă. 

Consider că este imperios necesar acest proiect de hotărâre datorită ratei de abandon şcolar, 

numărul mare de copii care nu mai au niciun interes pentru şcoală consider chiar şi un stimulent 

material din partea primăriei* 

Dl Mărginean Ioan*să-i plătim să meargă la şcoală* 

Dl preşedinte*domnule vă rog* 

D-na Gabor Elena* rata abandonului şcolar am zis, aţi văzut că bursele se acordă acelor...sunt 

nişte condiţii, prezenţa, nota la purtare, cred că ceste burse i-ar stimula şi în comportamentul lor, eu 

consider necesar şi oportun, nu sunt de acord cu hotărârea consiliului profesoral şi a consiliului de 

administraţie pentru că aceste burse sunt acordate din bugetul local, singurul care poate hotărâ asupra 

acestui proiect este legislativul respectiv consiliul local, şi doar consiliul local se poate pronunţa 

asupra acestui proiect, dacă se acordă, aşa cum a fost sub forma iniţială, deci 4 puncte, bursă de 

performanţă care nu ştiu dacă va fi cazul la Şincai, bursa de merit cea care este peste 8.50, deci nu 

sunt..., bursa de studiu care în ordinul ministrului şi Consiliul profesoral ştie foarte bine ce are de 

făcut şi de asemenea bursa de ajutor social, ştiţi bine că la şcoală nu sunt îmbracaţi că sunt murdari, 

probabil un sprijin financiar ar fi binevenit. Eu consider că aşa cum se alocă bani din bugetul local 

pentru cu toate alte care nu sunt aşa de importante, ca viitorul societăţii noastre, vă mulţumesc* 

D-na _Moldovan Angela*aş vrea ceva să spun, aici la bursa socială pentru copii care sunt mai 

necăjiţi ,totuşi copilul o să primească bănuţul ăla şi posibil ca pe banii primiţi să ia altceva să nu aibă 

haine sau ghiozdan, banii sunt folosiţi de familie, părerea mea, aşa se vede şi părinţii când scot 

alocaţia, sunt nişte bănuţi is mai puţini dar totuşi nu îl ajută pe copil şi atunci nici cu aceşti banuţi nu 

cred că îi cumpără un pantalon sau un pix sau o copertă la carte să fie îngrijită, că ştiu că şi ai mei au 

fost, dar aici sunt câţiva nu puţini care sunt mai necăjiţi* 

D-na Gabor*deci sunt nişte condiţii, în primul rând trebuie văzut cine beneficiază, sunt nişte 

condiţii şi pentru bursele de ajutor social, şi cei care merg la scoală, şi alte drepturi se acordă şi 

părinţii nu...asta se poate remedia pe parcurs, în primul rând să îndeplinească nişte condiţii trebuie 

îndeplinită prezenţa şi nota la purtare.* 

Dl preşedinte*scurt, scurt astea le-aţi mai spus* 

D-na Gabor*eu v-am spus asta e, din 4 localităţi şcoală mai avem 2* 

D-na Şandor Viorica*aceste burse sunt şi pentru cei de la Pusta?* 

D-na Gabor*da pentru toată lumea* 

Se supune spre aprobare Proiectul de hotarare privind acordarea burselor școlare pentru anul 

școlar 2018-2019 pentru elevii care învață în învățământul primar și gimnazial de stat din comuna 

Șincai,județul Mureș şi se votează cu 3 voturi pentru şi 8 abţineri din totalul de 11 consilieri-proiectul 

nu se aprobă. 

D-na Gabor Elena*S-a supus spre aprobare proiectul aşa cum era deci nu a trecut nici măcar 

bursa de merit?* 



D-na secretar*Ar trebuii pus spre aprobarea propunerea făcută din consiliul de 

administraţie…* 

D-na Gabor*se poate proiectu administraţei?* 

Dl preşedinte*avem deci un singur proiect…* 

D-na Gabor*doamna secretară, propunerea este ca recomandare dar nu se poate pune la vot* 

D-na decretar*se poate supune la vot şi propunerile din timpul şedinţei* 

D-na Gabor*era un proiect de hotărâre supus spre aprobare, consiliul de admnistraţie va 

propune într-un alt proiect* 

Dl preşedinte*raportul de specialitate…avem un singur proiect ce să mai supunem o data la 

vot dacă s-a supus o data* 

D-na secretar*am zis să întrebaţi dacă sunt de accord cu recomandarea făcută, pentru a se face 

un nou proiect de hotărâre* 

Dl preşedinte*staţi aşa să facem un alt proiect* 

D-na secretar* da cu recomadarea făcută de şcoală, vă rog să îmi daţi voie să răspund sunt 

obligată să vă informez conform legii, dacă sunteţi de accord să facem alt proiect cu recomandarea 

şcolii, nu este un proiect este o recomandare şi raportul de specialitate* 

D-na Gabor*doamna secretar, din moment ce…* 

Dl preşedinte*doamna Gabor vă rog…* 

D-na  secretar* cred că pot informa consilierii, dacă consideraţi dumneavoastră că am spus 

prostii este părerea dumneavoastră..* 

Dl preşedinte*deci proiectul a picat, cine e de acord cu raportul de specialitate, să se 

formuleze într-o altă formă bursele pentru şcoală.* 

D-na Gabor*dar proiectul este iniţiat de mine, şi ca să iniţiez un alt proiect nu este nevoie de 

aprobarea legislativului, poate să iniţieze oricine* 

Dl preşedinte*domna Gabor vă rog frumos* 

4. Proiect de hotarare  privind aprobarea participării comunei  Sincai  la Programul de 

stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul RABLA 2018, în vederea achiziţionării unui 

autoturism prin acest program, de către comuna Sincai .  

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

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare  privind aprobarea participării comunei  Sincai  

la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul RABLA 2018, în vederea 

achiziţionării unui autoturism prin acest program, de către comuna Sincai şi se aprobă cu 7 voturi 

pentru, 2 împotrivă doamna Gabor Elena şi domnul Pop Vasile şi 2 abţineri doamna Moldovan 

Angelica şi doamna Şandor Viorica conform Hot. Consiliului local nr 21 din 29.11.2018. 

5 Proiect  de hotarare  privind aprobarea înființării în cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” a unui compartiment de audit public intern, a cheltuielilor 

necesare funcționării acestuia, precum și aprobarea acordului de cooperare pentru asigurarea 

activității de audit public intern dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” și 

comunele care fac parte din asociație.     



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

specialitate , 

D-na Gabor*am o întrebare, ce se va întâmpla cu doamna Tamas Reka* 

Dl primar*se pare că ea va fi auditor* 

D-na Gabor*în cadrul asociaţiei nu sunteţi dumneavoastră care vă ocupaţi  de angajare, 

preşedintele asociaţiei este, şi dvs puteţi să ne daţi asigurarea că doamna va fi angajată ca şi auditor în 

cadrul asociaţiei?* 

Dl primar*eu am pus condiţie,...* 

D-na Gabor*eu v-am întrebat* 

Dl primar*şi eu vă răspund, aţi întrebat vă răspund, care e problema?* 

D-na Gabor*răspundeţi-mi pe subiect...* 

Dl primar*vă răspund pe subiect, sau de fapt ce să vă răspund că dvs tot depuneţi 

reclamaţii...* 

D-na Gabor*Eu v-am întrebat că în momentul în care aţi iniţiat acest proiect de hotărâre ştiaţi 

că doamna Tamaş Reka o sa-şi piardă locul de muncă din cadrul primăriei* 

Dl primar*nu o sa-şi piardă locul de muncă* 

D-na Gabor*o să revină la ce am solicitat să revină pe postul de contabil?* 

Dl primar*vom vedea* 

D-na Gabor*deci legislativul nu trebuie să stie nimic* 

Dl primar*dar dvs veniţi, întrebaţi nu votaţi şi pe urmă faceţi reclamaţii...* 

D-na Gabor*şi eu...vă rog să consemnaţi doamna secretar că domnul primar consideră că eu 

nu fac parte din legislativ* 

Dl primar*nu am spus asta ca nu faceţi parte...* 

D-na Gabor*nu am dreptul....* 

Dl priam*am spus că dumneavoastră aşa faceţi, cereţi informaţii şi pe urmă faceţi reclamaţii* 

D-na Gabor*dl primar v-am întreba strict pe subiect* 

Dl primar*îmi daţi voie domnu preşedinte* 

Dl preşedinte*aveţi cuvântul domnule primar* 

Dl primar*nu mai vorbesc daca intraţi peste mine şi nu aţi intervenit de atâtea ori, nu mai 

vorbesc* 

Se supune spre aprobare Proiectul de hotarare  privind aprobarea înființării în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” a unui compartiment de audit public 

intern, a cheltuielilor necesare funcționării acestuia, precum și aprobarea acordului de cooperare 

pentru asigurarea activității de audit public intern dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”Câmpia Mureșană” și comunele care fac parte din asociație şi se aprobă cu 10 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă doamna Gabor Elena conform Hot.consiliului local nr 22 din 29.11.2018. 

6.Intentie –donatie  Suciu Ionel 

Dl preşedinte*dar nu avem nimic aici...* 

D-na secretar*este o intenţie de donaţie a domnului Suciu Ionel care vrea să facă o donaţie 

pentru suprafaţa de teren intravilan în centrul comunei, suprafaţa totală este de 0,03 ha, în fişa de 



punere în posesie sunt 5 proprietari, dânsul vrea să doneze doar partea sa deci îi revine circa 60mp, 

noi să suportăn tote cheltuielile cu dezmembrarea şi restul actele de donaţie mai pot fi atacate fiind 

mai mulţi titulari.* 

Dl preşedinte*Actul de donaţie se poate ataca de urmaşi copii* 

D-na secretar*-cum consideraţi dumneavoastră , s-ar ajunge la cheltuieli mari cu o suprafaţă 

foarte mică, donaţia ar fi cu destinaţie să se facă parc în cinstea centenarului, se poate lua în calcul că 

este şi un parc vizavi* 

Dl Mărginean*măcar dacă ar dona întreaga suprafaţă*  

D-na Mărginean Anica*ce să le facem noi succesiunea, să se despartă de restul şi pe urmă să 

doneze de ce plătim noi şi pentru ce* 

Dl preşedinte*deci sunteţi de acord ca primăria să preia iniţiativa să preia terenul de 60mp?, 

10 consilieri sunt impotrivă şi o abţinere doamna Gabor Elena* 

Dl primar*dacă ar fi fost alt teren să ştim pentru ce cheltuim* 

Dl preşedinte*dezmembrarea ar fi 400 lei, succesiunea 2000 lei* 

Dl Mărginean Ioan*nu valorează terenul* 

Dl preşedinte*nu se ştie, este în centru satului* 

D-na secretară*trebuie văzut şi scopul donaţiei, este necesar un parc* 

Dl primar*să se facă parc şi să se facă monument eroilor, si atunci ce facem...?* 

7. Cerere  Suteu Marinel.     

Domnul preşednte*nu am nimic proiect* 

D-na Gabor Elena*noi nici nu ştim ce să votăm* 

Dl primar *avem o adresă de la clubul sportiv, o recomandare băiatul este la clubul sportiv la 

canotaj, are nişte diplome* 

D-na Moldovan Angela*Singur?* 

Dl primar*nu singur, cu echipa, locul 2,3 şi asa clubul nu l-a premiat şi l-a trimis la noi, să-i 

premiem noi şi sa-i facem cetăţeni de onoare. Este tânăr , copilul acesta nu are nici un beneficiu ca 

cetăţean de onoare, eventual o să propun o premiere dar aş vrea ca aceasta să fie la ziua comunei* 

D-na Gabor*trebuie să ştim ce să votam* 

Dl preşedinte*prezintă scrisoarea de recomandare* 

D-na Elena*dar e o adresă către primărie nu către consiliul local* 

Dl preşedinte*doamna Gabor, dar nu are nicun beneficiu de cetăţean, dar după ce se stabileşte 

în Şincai...acum poate să primească titlul de cetăţean dar când o să aibă o familie şi o casă atunci o sa 

beneficieze de asta, atunci nu o să mai fie sportiv de nivelul ăsta.* 

Dl primar*dacă el va continua activitatea şi va avea rezultate atunci sigur* 

Dl preşedinte*domnule primar sportul se face la vârsta asta nu pot să il faci după ce te 

căsătoreşti şi ai 40 de ani, xeroxăm la fiecare şi punem în mapa consilierilor* 

D-na Gabor*da dar acum trebuia să avem* 

D-na secretar*v-am citit în şedinţa de comisii şi aţi ştiut, şi am întrebat atunci foarte clar, să 

vă fac copii xerox şi de pe... Vă rog să mă lasaţi să vorbesc, eu v-am auzit pe fiecare şi nu v-am 

înterupt, eu nu cred că mi-am încălcat atribuţiile că nu v-am xeroxat diplomele, este o adresă de 



recomandare către primărie, nu este către dvs, primăria nu poate dispune să acorde titlul de onoare, şi 

am venit cu ea în consiliul local şi era de informare, nu era în proiect şi v-am adus la cunoştinţă că a 

fost solicitat, şi dacă sunteţi de acord să se facă un proiect de hotărâre şi cand vor fi zilele Şincaiului, 

nu este un motiv că nu este în mapă, v-am citit atunci scrisoarea*/ 

Dl preşedinte*da în şedinţa de comisii s-a prezentat, noi nu am cerut, deci nu s-a cerut, s-a 

prezentat.* 

Dl Moldovan Oliviu*În cazul în care l-ar avantaja pe băiat...* 

Dl preşedinte*eu zic că pe viitor il avantajează şi beneficiază...oriunde te duci reprezintă 

comuna, satul Şincai, că va revenii cu altă cerere să-l susţină primăria este un lucru foarte bun*  

Dl primar*reprezintă clubul, clubul a fugit de ei fără să le de-a nimic, noi dăm nu spun că nu 

să nu mă înţelegeţi greşit, clubul trebuia să-i plătească şi noi sigur de ce* 

Dl preşedinte*domnule primar cetăţean de onoare nu poatre să îl facă clubul, îl face comuna, 

consiliul local, beneficiile le are în timp după ce se căsătoreşte* 

Dl primar*eu am mai vorbit şi cu alţi primari care...* 

Dl preşedinte*lăsaţi-ne cu primarii, este copil, nu vreau să intru în dispută cu dumneata, 

benificiile le are poate peste 10 ani cand nu face sport.* 

Dl primar*am înţeles să trăiţi* 

Dl preşedinte*aia se zice în armată,cine e de acord să se facă un proiect de hotărâre să fie 

declarat cetăţean de onoare* 

D-na Gabor *mai nou se cere voie să se facă un proiect de hotărâre* 

D-na secretar*dacă recomandaţi să se facă proiect de hotărâre părerea mea este să facem un 

proiect de hotărâre, pentru cine, în ce condiţii se acordă, pe ce perioadă şi care sunt beneficiile şi 

atunci în funcţie de asta să vedem unde se încadrează, fără supărare atunci ar fi şi alţii, eu nu îi contest 

meritele, eu chiar îl apreciez că este muncitor, dar trebuie avut în vedere asta.* 

Dl preşedinte*da să se facă un regulament şi abia atunci vom vedea.* 

8. .Proiect  de hotarare   pentru aprobarea executării unor lucrări pe domeniul public şi privat 

al comunei Sincai pentru realizarea proiectului*Imbunatatire si modernizare LEA j.t.  si bransamente  

in zona CE TG. Mures(Sincai –Finate,Sabed) jud Mures.  

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

se supune spre aprobare  şi se aprobă cu 10 voturi pentru şi o abţinere doamna Gabor Elena conform 

HCLnr.23 din 29.11 2018. 

9. Cerere  Barsan Mircea. Solicită decontarea sumei de 1220 lei pentru extinderi reţea apă. 

D-na Gabor Elena*în cazul în care se va aproba cerea domnului Bârsan Miercea ulterior dacă 

vor venii cei noi branşaţi cu asemenea cerere li se vor deconta şi lor cheltuielile?* 

Dl primar*doamna Gabor acest om a rămas afară dintr-o eroare, nu decontăm totul doar 

materialele, valoarea totală era de 6000 şi ceva, dvs ştiţi dacă aprobaţi sau nu.* 

Dl viceprimar *este vorba despre o conductă de 65m, 16mm grosime care se află pe domeniul 

public, nu cuprinde nicidecum branşamentului dânsului, asta o sa fie data şi în folosinţă şi în viitor se 

pot branşa şi alţi locuitori din zonă, e vorba de conducta principală, s-a facut şi un protocol de predare 

primire la primărie.* 



Dl Moldovan  Oliviu*dacă vedem este o extindere de reţea, să se facă diferenţa* 

D-na Gabor*am înţeles că este vorba de extindere, dânsul a depus cererea , dânsul nu a fost 

cuprins în proiect, cunosc şi lucrul acesta şi nu e cum zice domnul vice, pentru cei care s-au branşat ei 

şi-au plătit conducta* 

Dl vicepriamr*in Lechincioara?* 

D-na Gabor*nu în Şincai, au plătit şi de la conductă până la limita proprietăţii unde era 

obligaţia consiliului local prin HCL 34 din 2017 iar pentru translatări, s-a plătit din bugetul local, deci 

şi ei pot să vină cu cereri până la limita proprietăţii* 

Dl viceprimar*ce aţi spus dvs acum înseamnă branşament, la ce a făcut dânsul e conducta 

principală după care dânsul pe cheltuiala lui şi-a făcut branşamentul* 

Dl Panczel Csaba*Pe viitor cine mai vrea să extindă de exemplu la Fânaţe acolo în deal 

suntem de accord să se traga conducta principal la cine nu are apă.* 

Dl primr*la Fânaţe este o problema* 

Dl Panczel –Csaba*eu am vrut doar să spun că dânsul a venit nu numai acum, tot  a explicat 

că dânsul a rămas înafară acum nu trebuie să căutam de ce, că până la urmă e important să aibă apă* 

Dl primar*la Fânaţe, de la intersecţie spre Ovidiu şi cine mai stă acolo, acolo nu e conductă  

s-a omis* 

Dl preşedinte*domnule primar asta la diverse, asta e făcută pe domeniul public de unde s-a 

branşat nenea Mircea a plătit-o dânsul.* 

D-na Gabor*deci se va deconta doar 1220 lei?* 

Dl preşedinte*da asta a cerut* 

Se supune spre aprobare cererea şi se aprobă să fie decontată suma de 1220 lei de către toţi 

consilierii. 

Diverse:Dl primar*la Fânaţe sunt câteva case şi ar trebuii să se facă prelungire de 

conductă* 

D-na Moldovan Angela*acolo sunt foarte departe casele nu mai sunt oamem’ni* 

Dl primar*nu pot să merg pe aşa distaţe mari…* 

Dl preşedinte*dacă se face pe drumul principal să se facă pentru toată lumea iar branşarea să 

si-o facă fiecare* 

D-na Moldovan Angela*Da cu ceva trebuie ajutataşi omul Acela, are drepatate* 

Dl preşedinte*e bine să se facă un proiect pentru toţi şi să nu desconsiderăm pe nimeni.* 

Dl Panczel Csaba*O întrebare pentru domnul primar şi viceprimar, cu apa la Szikszai  şi la 

Buja care e situaţia, ştiţi ceva, şi eu am fost sunat şi care e situaţia cu presiunea la apă.* 

Dl primar*Am fost la Aquaserv şi mi-au spus că poate nu e bună conducta, omul s-a plans că 

de când s-a montat ceasul a fost o reclamaţie, nu mai are presiune, firma citeşte ceasul, noi plătim 

trebuie să facem contract cu fiecare cetăţean şi să adunăm noi banii şi să plătim, asta este din cauza 

unei reclamaţii, reclamaţii avem destul*Dl Panczel*si atunci nu o sa fie presiune acolo?* 

Dl primar*am cerut să se de-a un contor mai mare, nu ştiu ce vom face, i-am invitata să 

verificăm dacă are presiune sau nu* 

Dl Panczel*oamenii au încălzire central nu o pot folosii şi are şi 2 oameni bolnavi* 



 

Dl primar*Stiu, le înţeleg situaţia şi le mulţumesc că ne înţeleg, eu m-am interest la Aquaserv, 

ceva la contor ştrangulează presiune, nu ştim exact ce este, noi insistăm să ne ajute.* 

Dl Panczel*trebuie întrebaţi dacă contorul este de bai, au montat un aerisitor* 

Dl primar *dacă totul mergea bine şi nu erau reclamaţii era altceva, situaţia este foarte 

neplăcută, avem de lucru de nu ne vedem capul. Oamenii din primărie…* 

Dl Preşedinte* instalaţia nu este cu circuit închis?, poţi să o umplii în toamnă…* 

D-na Gabor*am o nelămurire, din cauză la o reclamaţie se montează un contor, contorul ala 

nu trebuia montat?* 

Dl primar*trebuia predate către Aquasrv toată reţeaua de apă* 

D-na Gabor*a deci nu s-o…* 

Dl preşedinte*doamna  Gabor vă rog o să aveţi dreptul la replica* 

Dl primar*Astea sunt reclamaţiile , fiecare votează cum vrea* 

D-na Gabor*nici proiectele mele nu au fost votate…* 

Dl preşedinte*da…mai este cineva?...* 

   Alte probleme nefiind  la ordinea de zi   se încheie prezentul proces verbal în două 

exemplare  spre cele legale.                                                                           
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