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                     Încheiat  azi  12 .04   2019    în şedinta   extraordinară   a 
Consiliului local Şincai   ,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
                     Sedinta a fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr.43 din 
8.04  2019  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   unsprezece   consilieri    , din totalul de  unsprezece consilieri  . 
La şedinţă mai  participă  domnul primar ,doamna  secretar  . 
Se  arata ca  din punct de vedere  procedural , şedinţa este legal constituită, 
potrivit art.40 din Legea 215/2001-republicată. 
                    Se prezinta  ordinea   de  zi  ;  
          1.Proiect de hotarare  privind alegerea  presedintelui de sedinta. 

 2.Proiect  de  hotarare privind mandatarea domnului primar al Comunei 
Șincai de a reprezenta în justiție interesele Consiliului Local al Comunei Șincai, 
în cauza nr. 597/102/2019 aflată pe rolul Tribunalului Mureș, precum și pentru 
acordarea unui mandat general Primarului comunei Șincai în vederea 
reprezentării Consiliului Local al comunei Șincai în faţa instanţelor 
judecătoreşti în alte cauze viitoare.  
           3.Proiect de hotarare  privind modificarea si completarea HCL 20/29.11 2018 
privind  aprobarea Structurii retelei scolare de pe raza  teritoriala a comunei Sincai 
pentru anul scolar  2019-2020. 
           Se supune spre aprobare ordinea de zi  si se aproba in unanimitate. 
In continuare seprezinta si  supune  spre aprobare   Procesul verbal al sedintei 
ordinare din   luna martie   2019, dupa prezentare nu au fost discutii, se 
supune spre aprobare  si se aproba in unanimitate. 
Se trece  la punctul 1 . 
       1 Proiect de hotarare  privind alegerea  presedintelui de sedinta. 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate . 
Nu  sunt discutii. 
Se supune spre aprobare punctul 1 al ordinii de zi Proiect de hotarare  privind 
alegerea  presedintelui de sedinta.. si se aproba conform H.C.L.nr.12 din  12.04   
2019   in unanimitate. 
   2.Proiect  de  hotarare privind mandatarea domnului primar al Comunei 
Șincai de a reprezenta în justiție interesele Consiliului Local al Comunei Șincai, 
în cauza nr. 597/102/2019 aflată pe rolul Tribunalului Mureș, precum și pentru 
acordarea unui mandat general Primarului comunei Șincai în vederea 
reprezentării Consiliului Local al comunei Șincai în faţa instanţelor 
judecătoreşti în alte cauze viitoare.  



                 Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul 
comisiei  de  specialitate , se trece la discutii ,domnul   presedinte   da 
cuvantul d –lui Pop  Vasile* Eu  as vrea  sa  fie scos din contestul ala, se 
mandateaza  primarul si pentru cauze  viitoare ,pentru ca aici se  foloseste 
in Contencios administrativ pentru oricine,da suntem de acord  sa 
reprezinte primarul in cazul acesta dar restul nu, cand va fi nevoie vom lua 
hotarare in Consiliul local.* 
Dl primar*dl.Pop cand va fi cazul vom veni iar in  sedinta de urgenta? noi 
oricum va vom informa daca va  fi cazul* 
Dl Pop  Vasile*inclusiv procesele administrative ... trebuie sa le  informati...* 
Domna secretar,va rog sa mi permiteti,     acest mandat  dat  d-lui primar  
este sa  va reprezinte   Consiliul local , adica dumneavoastra  si nu persoane 
fizice. 

Dl Primar*Dl Pop ,dumneavoastra va sustineti  numai cauza  dumneavoastra 
personala.* 
          Se supune spre aprobare Proiect  de  hotarare privind mandatarea 
domnului primar al Comunei Șincai de a reprezenta în justiție interesele 
Consiliului Local al Comunei Șincai, în cauza nr. 597/102/2019 aflată pe rolul 
Tribunalului Mureș, precum și pentru acordarea unui mandat general 
Primarului comunei Șincai în vederea reprezentării Consiliului Local al comunei 
Șincai în faţa instanţelor judecătoreşti în alte cauze viitoare si se aproba aproba 
conform H.C.L.nr.13 din  12.04   2019   cu opt voturi  pentru si trei voturi 
abtineri Dl Pop Vasile,D-na Sandor Viorica,D-na Gabor Elena . 
           Se trece la punctul 3 .Proiect de hotarare  privind modificarea si completarea 
HCL 20/29.11 2018 privind  aprobarea Structurii retelei scolare de pe raza  
teritoriala a comunei Sincai pentru anul scolar  2019-2020. 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate .Nu  sunt discutii. 
        Se supune spre aprobare Proiect de hotarare  privind modificarea si 
completarea HCL 20/29.11 2018 privind  aprobarea Structurii retelei scolare de 
pe raza  teritoriala a comunei Sincai pentru anul scolar  2019-2020 si se aproba 
conform H.C.L.nr.14 din  12.04   2019   in unanimitate. 
Dl primar anunta ca  in perioada  13-20 aprilie se declara Saptamana curateniei 
in comuna Sincai,  va rog sa anuntati cetateni comunei . 
      Prezentul  proces verbal a fost intocmit conform inregistrarii audio. 
Alte probleme nefiind  la ordinea de zi   se încheie prezentul proces verbal în 
două exemplare  spre cele legale. 
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