
 

  ROMANIA 
 JUD MURES 

CONSILIUL LOCAL SINCAI 
 

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

                      Încheiat  azi  31 mai   2018  în şedinta    ordinară   a Consiliului local Şincai   
,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
        Sedinta a   fost  convocata in baza Dispozitiei primarului  Nr.  52  din  22 mai 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   10 consilieri   lipsa  dl Tarnavean Cornel  , din totalul de  unsprezece 
consilieri  . 
       La şedinţă mai  participă  domnul primar ,doamna  secretar  si   dl  contabil.   
       Se  arata ca  din punct de vedere  procedural , şedinţa este legal constituită, potrivit 
art.40 din Legea 215/2001-republicată.    
         Inainte de a intra pe ordinea de zi am să supun atentiei  dumneavoastra  Procesul 
verbal al şedinţei  din  luna aprillie 2018 
Dl Pop Vasile” Ati citit  doamna secretar  , n- am inteles ca sunt patron si va arat eu ,cine 
a zis ,unde am  zis aceste cuvinte in sedinta de consiliu? 
Dl primar: ‘’ nu am zis patron’’ 
Dl Primar: ”dl Pop,da dumneavoastra   ati zis , dupa sedinta de consiliu  eram eu ,dl 
Panczel  si dumneavoastra si am zis   ca au trecut alegerile si trebuie sa lucram, 
dumneavoastra  ati zis ca va arat   cine sunt eu” 
Dl Pop Vasile:”catre cine am zis?’’ 
Dl primar:”catre mine “ 
Dl Pop : “ ati zis sa ingropati  securea dar eu  nu am zis ca- s patron si va arat eu” 
Dl PRIMAR: ”nu am zis ca  patron” 
DL Pop : “asa s- a scris”’ 
Dl primar: ”nu s- a scris asa ,atunci de ce nu  ati zis atunci in sedinta nimic-data trecuta, 
v- a venit in minte acum?” 
Dl Pop : “am spus ca sunteti  purtator de cuvant dar  eu nu am zis asa  ceva,repet asa 
ceva nu am zis ca va arat ,ce s- a va arat?.  Nu –l puneti pe dl vice intr –o  situatie asa ca 
sa fie,nu trebuie sa- l tragi dupa dumneata.”’ 
Dl Primar;”asa ati spus”’ 
Dl Pop” : daca rostiti dumneavoastra si inventati aceste  lucruri,daca am zis  asa poate 
am zis dar in alt  contest,nu sa  va arat eu,sunteti primar si asta este” 
Dl primar :’ mi se pare normal,nu am nici o problema cu dumneavoastra ,stati linistit.” 
S -a  supus spre aprobare  procesul verbal si se aproba cu  opt  voturi pentru si  doua  
voturi  contra  Gabor Elena si Pop Vasile, un consilier absent din totalul de 11 consilieri. 
D- na Gabor Elena: ‘’ ‘sa motivez si eu de ce nu am votat,in repetate randuri nu se 
consemneaza in procesul verbal,exista o inregistrare   care sta la baza intocmirii 
,redactari  procesului verbal conform hotararii consiliului local , aceasta inregistrare 
poate  fi auzita  doar de secretar care   intocmeste  procesul verbal,mai mult decat atat  
modul in care se redacteaza acest proces  verbal  este  execrabil.’’ 
              Dl  Presedinte Panczel Szilamer : -viceprimar mai propune la ordinea de zi –
acordarea titlului de cetatean de onoare   cu ocazia sarbatoririi  ‘Ziua comunei Sincai” 



Propun doua personalitati  , sa  fie desemnate cetatean de onoare care au contribuit la 
dezvoltarea culturala,…”’ 
Dl Primar : ‘’doua personalitati care au  adus o contributie’’ 
D na Moldovan Angelica: “in comuna sunt incluse si satele atunci ar trebui  patru 
persoane” 
Dl primar:”noi am zis ca pentru inceput doua, pentru  viitor vom   vedea, daca sunteti de 
acord  . 
Aceste persoane am hotarat cu domnul viceprimar sa fie…” 
D na Gabor Elena : “daca ati hotarat  de ce ne mai cereti votul? V-ati exprimat  ca ati 
hotarat” Sa se consemneze ca dl primar a hotarat” 
Dl Primar :“din greseala doamna,noi propunem doua  personalitati din comuna un 
roman si  un maghiar ca traim impreuna si am zis ca  asa este mai bine.   
Propun pe dl Berindean Augustin care s- a ridicat din comuna ,a fost ambasador multi 
ani, cand spunea de unde  s a  nascut,  spunea Sincai, iar de la maghiari  propun pe dl 
Fekete Gyula” 
D na Gabor Elena: “si asa daca imi permiteti,deci daca ati decis ca dl  Berindean..’ 
Dl Primar: ’’nu am decis’ 
D –na Gabor E.  :“deci ati hotarat” 
Dl Primar” :”’opriti-va doamna” 
D na  Gabor E:’”mie nu- mi spuneti sa ma opresc,nu- mi recomandati mie, ati hotarat, 
va intreb stiati ca tatal meu  a fost desemnat cetatean de  onoare al comuni Riciu inca 
din anul 2003   daca nu ma insel/,dupa el a ramas  ceva in comuna nu ati considerat ca 
el….? 
Dl Primar: ’’probabil, noi ne am gandit la ambasador’’ 
D na Gabor E: ‘.’este hotarare dumneavoastra’’ 
Dl primar: “’ noi  am propus pe dl Berindean ,dumneavoastra votati  cum  considerati’” 
D-na Marginean Anica: –dl Berindean este  nascut si crescut  In Sincai, am avut toata 
stima pentru Dl Dombi dar nu este din comuna Sincai” 
D na Gabor Elena:’”da  si ce a facut pentru comuna Sincai …” 
D –na  Marginean Anica: “’atunci nu mai facem nimica ca ne certam .” 
Dl Presedinte:   atunci se  propune  la ordinea de zi  impreuna  cu          
            1.Proiect de hotarare privind  aprobarea transferului activității SMURD Rîciu de la   
Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai" la Primăria 
Comunei Rîciu . 
         2.Proiect de hotarare privind participarea Comunei Sincai  în calitate de membru 
fondator, în cadrul , 
*ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ” 
      Se supune spre aprobarea  ordinea de zi  si propunerea facuta  si se aproba   in 
unanimitate. 
    Se trece la punctul 1 
 . Se   prezinta    Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate  
D na Gabor E. : ‘’daca imi dati voie, aici se arata,parerea mea ,as aduce un amendament, 
noua ni se cere  desi  ne -a fost comunicat de catreUAT Riciu in data de 12.03 2018,ni se 
cere la data de 31.05  sa votam ceva ,sa adoptam o  hotarare pentru  ceva  ce  deja s a 
infaptuit la dta de  01.05. 
D na secretar:’’nu s a infaptuit’’ 



Dna Gabor Elena: ‘’d- na secretar va rog sa consemnati in procesul verbal daca dvs. 
.considerati legal acest  proiect de hotarare  ,deci art 1 se aproba transferal activitatii 
SMURD RICIU incepand cu data de 1 mai 2018 astazi fiind  31 mai 2018. 
D na secretar: -‘se poate aproba si   retroactiv’’ 
D- NA Gabor Elena: ‘sa  adoptam  o  hotarare  pentru ce deja s- a infaptuit?”’ 
Secretar:’dar nu s a infaptuit’’ 
D na Gabor Elena   “  ba da deja sunt angajati cu data de 1 mai  de catre Primaria Riciu si 
deja sunt platiti de Consiliul judetean’’ 
Dl Presedinte:- ‘de la inceputul anului’’ 
D-na  Gabor ‘de cand s -a votat bugetul sunt platiti,are  dl.presedinte voie, de ce il opriti? 
Dl primar ; ‘’doar am cerut cuvantul’’ 
D-na  Gabor  E:. ‘’si eu cand am cerut cuvantul am cerut cuvantul,nu cand vorbeste 
cineva cereti cuvantul’” 
Dl Presedinte; aveti cuvantul, 
Dl primar:’d –na Gabor din Asociatia  Campia Transilvana  fac parte…’ 
D-na  Gabor E.: stiu cine fac parte’’ 
Dl primar ‘: dati-mi voie sa raspund com Riciu,Ceuasu de C,Pogaceaua  Simpetru de 
C,,Sincai si Craiesti. 
D- na Gabor Elena si toate acestea  comune  in afara de Sincai au adoptat hotararea pana 
la data de 1 mai ,va intreb daca UAT Riciu a transmis in data de 12.03 adresa,in luna  
aprilie imi aduc aminte ca am avut sedinta de ce nu a fost la ordinea de zi   ca sa fim la 
termen. 
Dl Primar ‘” s- a omis”’ 
Secretar.’’nu  s a omis dle primar,daca imi dati voi  s- a  discutat in sedinta’’ 
D na  Gabor E.’”  va rog sa consemnati ca s- a omis’’ 
Secretar ‘’’  dl . Presedinte va  rog sa- mi dati cuvantul, ca vad ca ma acuzati tot timpul, 
s- a anuntat  in sedinta de aprilie ca Smurd vrea sa treaca la Primarie,deci s- a discutat 
sa vedem ce va fi  si ca nu prea suntem de acord sa le dam la Riciu’ 
D –na  Gabor: ‘nu a fost consemnat in procesul verbal’ 
Secretar ‘” : nu s a consemnat  pentru ca in procesul verbal trebuie sa consemnez toate 
ineptiile care se debiteaza  intr o sedinta de consiliu  care numai sedinta de consiliu nu 
se poate numi’’ 
D-na  Gabor E.: ‘’la felul cum este redactat’” 
Secretar:  ‘’ deci s- a pus problema  in afara ordinii de zi sa fim de accord  sa se treaca 
exact aceeasi treaba  cu auditul  sa fim de acord sau nu”’ 
D-na Gabor  : ‘’eu va intreb de ce nu era  trecut  la ordinea de zi’’ 
Secretar’:  ‘’pentru ca nu eram siguri’’ 
D-na Gabor: ‘’dl primar a afirmat ca s -a omis’’ 
Secretar:  ‘’ este afirmatia dansului,eu  va spun cum sta situatia’’. 
Dl primar:’’ dumneavoastra  vreti  sa se consemneze  numai ce va convine ‘’ 
D –na  Gabor  E.:  ‘’eu doar  va intreb ,imi cereti in data de 31 mai,e un proiect de 
hotarare initiat de dumneavoastra’’ 
Dl primar: ‘’da  e initiat de primar si daca vreti il votati daca nu, nu  il votati’’ 
Dl  Presedinte: ‘’ restul consilierilor ai studiat materialul,daca da supunem la vot cine 
este de acord ca SMURD sa treaca la  Primaria Riciu. 
Se  supune spre aprobare Proiect de hotarare privind  aprobarea transferului activității 
SMURD Rîciu de la   Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe 
Șincai" la Primăria Comunei Rîciu ., s- a votat cu noua voturi pentru, un vot contra,-



Gabor Elena ,  si un consilier lipsa  conform Hotărârii Consiliului local nr 7   din  31 mai  
2018. 
D –na Gabor :”’ nici macar nu  ati supus la vot daca sa se   modifice data sau nu.”’ 
                             Dl Presedinte-  se trece la punctul 2  .Proiect de hotarare privind 
participarea Comunei Sincai  în calitate de membru fondator, în cadrul , 
*ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ” 
 Daca sunt intrebari? Daca nu supunem spre aprobare si s -a votat cu  opt voturi pentru, 
un vot contra-Gabor Elena, una abtinere-Pop Vasile si un consilier lipsa  conform 
Hotărârii Consiliului local nr 8   din  31 mai   2018. 
                               3. Proiect  de hotarare   privind conferirea Titlului de "Cetăţean de 
Onoare" al comunei SINCAI , d-lui Berindean Augustin si d-lui Fekete Gyula, 
S a supus spre aprobare in urma discutiilor din prima parte a sedintei  pentru fiecare 
propunere in parte ; 
Pentru  Dl Berindean Augustin s- a votat  cu  sapte voturi pentru  ,un vot contra –Gabor 
Elena, doua  abtineri –Pop Vasile  si Moldovan Angelica si un consilier  lipsa   conform 
Hotărârii Consiliului local nr 9  din  31 mai   2018. 
Dl Pop: ‘’vreau sa spun doamna secretar  ,sedintele de consiliu sunt conduse de 
Presedinte, ‘’ati   inceput dumneavoastra  sa conduceti sedinta’’ 
Dl primar :  ’’ asa vi se pare!’’ 
                              Secretar: ’’ eu nu conduc sedinta ,eu eram in trebata de d- na Gabor si 
trebuia sa raspund, am cerut voie  presedintelui.Doamna Gabor  m- a intrebat  daca este 
legal –eu am considerat ca trebuie sa raspund  ,  pentru asta sunt aici sa  va raspund ,in 
masura in care se poate si am raspuns , mi- am cerut voie daca ati fost atent. 
Referitor la acuzatiil;e doamnei  Gabor, despre procesele verbale , deci sincer cuvantul   
execrabil nu e cuvantul potrivit dar este rezultatul sedintei dumneavoastra nu a 
intocmirii procesului verbal, pentru ca trei persoane am stat  trei zile si am facut 
procesul verbal sa va notam toate ineptiile si cu asta am terminat.”’ 
D na Gabor: ‘’ si  ce   ,greseli de gramatica ati facut acolo’’ 
                              Secretar  :  ’’ nu este exact ce ati spus  pot  sa va pun   inregistrarea, 
procesul este    zece pagini de ineptii, deci dumneavoastra sunteti atotstiutoarea, cea 
perfecta, am zis  eu nu sunt perfecta  este loc de mai bine intotdeauna iar in rest asta 
este’’ 
Dl PRIMAR mai  avem o problema , avem factura   de la  Politie , am semnat acordul  
valoarea  facturii  este de 1321  lei , sunteti de accord sa o platiti. 
Dl Panczel Csaba  :‘’ masina functioneaza?’Dl Primar ‘’ da ‘’ 
Panczel Csaba: se poate plati 
Dl Presedinte sunteti de accord?   Da se poate plati. 
Dl Presedinte mai avem o cerere  -dl Barsan Mircea   care solicita prelungirea conductei 
de apa    la  locuinta sa . 
Dl Primar :‘’ stiti foarte bine ca dansul a ramas  in afara  din nu stiu ce motive, o greseala, 
sa vedeti  ca eu nu am nimic cu  nimeni am  adus o in fata  dumneavoastra. 
Eu mai am o propunere ca pentru sedinta urmatoare sa se propuna dar  si pentru satul 
Sincai Finate  la Moldovan Ovidiu vreo 600 de metri este necesar si acolo prelungire de 
conducta, parerea mea este sa nu fim acuzati ca acolo facem.’’ 
Dl Marginean Ioan ‘’ dl primar am si eu  ceva de zis , atunci la Pusta nu se poate 
prelungi?  nu este apa  
Dl PRIMAR ‘’ distanta este foarte mare’’ 
Dl Marginean’’ hai ca mai punem si noi bani.’’ 
 



D na  Sandor Viorica : ‘’atunci trebuie sa mearga pana in’’Buhusi”’’ 
Dl primar:”’ o sa mai vedem ce chetuiala  prevede.”’ 
D- na Gabor: ‘’ dl Presedinte la ordinea  de zi mai avem si discutii? 
Dl Presedinte: ‘’’ nu  avem’’ 
Dl Pop Vasile : dl Presedinte  supuneti la vot? 
Dl Presedinte: ‘’ce anume?’’ 
Dl Pop  :Cererea  lui Barsan “’ 
D- na Gabor  :”am inteles ca dl primar a spus ca se va face  si cu  Sincai Finate”’ 
Dl  primar  daca   aprobam cererea asta acum noi trebuie sa facem rectificare de buget. 
 Si atunci se va face deviz de lucrari pentru ambele , sunt niste proceduri care trebuie 
facute.”’ 
Secretar ;pentru Politie s- a  votat?  
D-na Gabor E; “’ nu s- a votat’’ 
 Dl Presedinte: sunteti de acord? Da ,sun toti de acord. 
 
    Alte probleme nefiind  la ordinea de zi   se încheie prezentul proces verbal în două 
exemplare  spre cele legale.                                                                           
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