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                     Încheiat  azi    12  septembrie  2019    în şedinta  ordinară   a 
Consiliului local Şincai   ,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
                    Sedinta a fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr.80      din   
6.09  2019  prevederile  art. 133  alin (1), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. 
(3) lit. b)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
    Sunt prezenţi    zece  consilieri   din totalul de  unsprezece consilieri   lipseste dl 
Farcas Petru . 
   La şedinţă mai  participă  domnul primar ,doamna  secretar   ,dl contabil . 
Se  arata ca  din punct de vedere  procedural , şedinţa este legal constituită, potrivit 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
   Avand in vedere ca dl Farcas Petru  care este si presedinte de sedinta ,lipseste  se 
propune ca presedinte de sedinta sa fie  d-na Gabor Elena ,toti consilieri sunt de 
accord. 
                    Se prezinta  ordinea   de  zi  : 
   1. Proiect de  hotarare  pentru modificarea   H.C.L NR  22 din 19.07 2019 
privind schimbarea  destinatiei  imobiluluiScoala  generala  Lechincioara   Sat  
Lechincioara  nr. 48 comuna Sincai    in  vederea demolarii cladirii si amenajarii  
pe terenul ramas liber dupa demolare  a unui parc, 
  2 Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ” 
  3. Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai 

lucrărilor de reparații și întreținere șanțuri și trotuare din localitatea Șincai, 

comuna Șincai, Județul Mureș. 

  4 Proiect de hotărâre  privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la 

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

anul 2019, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate. 

     Se supune spre aprobare ordinea de zi  si se aproba in unanimitate. 

    Se prezinta      Procesul verbal al sedintei ordinare din   luna   iulie 2019, dupa 
prezentare nu sunt obiectii si se aproba in unanimitate. 
     Se prezinta  Procesul verbal  al sedintei extraordinare din luna august 2019 
,dupa prezentare nu au fost obiectii si se aproba in unanimitate. 
Se trece  la punctul     1. Proiect de  hotarare  pentru modificarea   H.C.L NR  22 
din 19.07 2019 privind schimbarea  destinatiei  imobiluluiScoala  generala  
Lechincioara   Sat  Lechincioara  nr. 48 comuna Sincai    in  vederea demolarii 
cladirii si amenajarii  pe terenul ramas liber dupa demolare  a unui parc, 



  Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate . 
Nu  sunt discutii.Se supune spre aprobare   Proiect de  hotarare  pentru modificarea   
H.C.L NR  22 din 19.07 2019 privind schimbarea  destinatiei  imobiluluiScoala  
generala  Lechincioara   Sat  Lechincioara  nr. 48 comuna Sincai    in  vederea 
demolarii cladirii si amenajarii  pe terenul ramas liber dupa demolare  a unui parc, 
 se aproba cu  zece voturi pentru  un consilier  lipsa   din totalul de unsprezece 
consilieri  conform HCL nr.31 din  12 septembrie   2019 . 
2 Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ” 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate . 
Se supune  spre aprobare Proiect de hotarare privind modificarea Actului 
constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA 
INVEST MUREȘ ” se aproba cu  zece voturi pentru  un consilier  lipsa   din totalul 
de unsprezece consilieri  conform HCL nr.32 din  12 septembrie   2019 . 
3. Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai 

lucrărilor de reparații și întreținere șanțuri și trotuare din localitatea Șincai, 

comuna Șincai, Județul Mureș. Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de 
hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate. 
Discutii* dl primar am zis sa facem lucrari de intretinere la trotuare sa incepem  de 
la Primarie spre intrarea in comuna si pe urma de la Primarie spre scoala , daca 
vreti putem schimba ordinea* 
Dl Marginean  Ioan poate ar trebui spre scoala, pentru copii* 
Dl primar * am zis sa facem in partea asta pentru ca  circulatia este mai mare* 
Dl Marginean Ioan* oriunde numai sa se faca* 
Dl Moldovan Oliviu* daca tot se face intretinere ar trebui la Caminul cultural sa se 
faca intrare si din partea de sus de la principala* 
Dl primar* o sa se faca si se va face loc si pentru parcare, si inca ceva cand se 
ajunge in dreptul porti la oameni, cum este de exemplu si aici la dl Pop, dl Pop 
trebuie sa facem un pic de parcare ca sa va trageti cumva ,avem problem cu masini 
,aici sa ridicam cumva la nivel sau nu stiu cum sa facem sa se poata parca mai 
lateral atunci o sa trebuiasca sa ne ajutati si dumneavoastra si fiecare dintre 
dumneavoastra la poarta daca o sa vreti,la santuri o sa ridicam  putin acostamentul, 
o sa incercam sa dalam santul din fata blocului sa putem face locuri de parcare* 
D-na Sandor Viorica*am vrut sa intreb ca aceste se fac din bani din buget?* 
Dl Primar da doar de la buget sunt lucrari de intretinere, incepem anul acesta si 
vom termina anul viitor* 
Se supune  spre aprobare  Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor 

tehnico – economici ai lucrărilor de reparații și întreținere șanțuri și trotuare din 

localitatea Șincai, comuna Șincai, Județul Mureș.   se aproba cu  zece voturi pentru  
un consilier  lipsa   din totalul de unsprezece consilieri  conform HCL nr.33 din  12 
septembrie   2019 .   



 
  4 Proiect de hotărâre  privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la 

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

anul 2019, 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. 
Dl primar*dupa cum stiti , fiecare Biserica va primi 1000 lei  una doar 5.000 lei, 
anul acesta este randul la Biserica Lechincioara, ei vor sa faca gardul. 
Probleme avem cu  capela mortuara, la Sincai Finate  parintele  ar dori sa 
primeasca bani si pentru capela cel putin 15.000 lei. 
Moldovan  Oliviu *trebuie ajutat pentru  astfel cladirea se darama* 
O sa depuna o cerere si o vom supune consiliului local la rectificare de buget. 
Capela in Sincai  ,am vorbit cu  conducerea Bisericii romano-catolica  sa ne 
concesioneze terenul de la casa parohiala, ei sunt de acord si vom face toate 
demersurile necesare. 
Se supune  spre aprobare   Proiect de hotărâre  privind aprobarea acordării unui 

sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Şincai pentru unele unităţi de cult 

din Comun Şincai pe anul 2019, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 

republicate   se aproba cu  zece voturi pentru  un consilier  lipsa   din totalul de 
unsprezece consilieri  conform HCL nr.34 din  12 septembrie   2019 .  
Dl primar  pentru  Pusta   trebuie sa facem o  camera acolo unde –I clopotnita, 
brazii care se vor taia  de la Dispensar sa fie pentru Pusta , sunteti de accord sa –I 
donam la Pusta? Toti sunt de accord. 
Dl Primar si materialul care  va rezulta de la demolarea Scolii  se poate dona tot la 
Pusta pentru acoperis. 
D-na Marginean Anica* daca tot se dau bani pentru biserici, nu se poate discuta cu 
parintele ca anul acesta sa se dea pentru satul Pusta ca si satul Pusta apartine de 
noi. 
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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                                                                         GABOR ELENA 
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