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                     Încheiat  azi    13 august   2019    în şedinta   extraordinară   a 
Consiliului local Şincai   ,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
                   Sedinta a fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr     din                                      
2019  prevederile  art. 133  alin (2), 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    opt consilieri   din totalul de  unsprezece consilieri   lipseste dl Pop 
Vasile,d-na Marginean Anica si dl Balazs Levente  
La şedinţă mai  participă  domnul primar ,doamna  kis Izabella  referent- doamna  
secretar  este in concediu de odihna   ,dl contabil . 
Se  arata ca  din punct de vedere  procedural , şedinţa este legal constituită, potrivit 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
                    Se prezinta  ordinea   de  zi  : 
 1.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele 
Consiliului local Sincai pentru sedinta extraordinara din  13 08 2019    si pe  o 
perioadă de trei luni( august-octombrie  2019 ) 
2 Proiect de hotărâre  privind neexercitarea caii de atac a recursului   referitoare la  
Hotărârea civilă nr. 337/2019 pronunțată la data de 26.06.2019 de către Tribunalul 
Mureș, secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 597/102/2019,  
3.Proiect de hotarare privind închirierea unui spaţiu din imobilul situat în 
localitatea  Sincai nr 145 aflat în domeniul public al comunei  Sincai  pentru 
amenajarea provizorie  a  unui cabinet medical.  
     Se supune spre aprobare ordinea de zi  si se aproba in unanimitate. 
         Procesul verbal al sedintei ordinare din   luna   iulie 2019, va fi  prezentat  si 
supus spre  aprobare la  sedinta urmatoare.  
Se trece  la punctul    1.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru şedinţele Consiliului local Sincai pentru sedinta extraordinara din  13 08 
2019    si pe  o perioadă de trei luni( august-octombrie  2019 ) 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate . 
Nu  sunt discutii.Se supune spre aprobare Proiect dehotarare  privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local Sincai pentru sedinta 
extraordinara din  13 08 2019    si pe  o perioadă de trei luni( august-octombrie  



2019 )Si  se aproba cu opt  voturi pentru,trei consilieri lipsa  consilier lipsa  din 
totalul de unsprezece consilieri  conform HCL nr.28 din  13  august    2019 . 
2. Proiect de hotărâre  privind neexercitarea caii de atac a recursului   referitoare la  
Hotărârea civilă nr. 337/2019 pronunțată la data de 26.06.2019 de către Tribunalul 
Mureș, secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 597/102/2019,  
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate . 
Discutii ; Dl primar  stiti ca  am avut actiune  in instant si am pierdut ,acum am mai 
putea face recurs dar o sa pierdem précis ,dare u  am gasit ceva in Legea 215/2001 
care poate ne ar putea ajuta  sa scriem si in limba maghiara doar pe tablite nu si 
numele  in documente. 
Dna Gabor Elena eu zic ca puteti   pune ,dar daca in cazul ca…. dar in Consiliu 
local nu putem pune ca se bat cap in cap . 
Dl primar *o sa ne mai informam si o sa vedem cum se poate rezolva trrtebuie  sa 
supunem la vot * 
Dl Panczel Csaba  dupa mine nu are rost sa mai facem recurs oricum nu vom 
castiga  
 Se supune  spre aprobare  Proiect de hotărâre   privind neexercitarea caii de atac a 
recursului   referitoare la  Hotărârea civilă nr. 337/2019 pronunțată la data de 
26.06.2019 de către Tribunalul Mureș, secția contencios administrativ și fiscal, în 
dosarul nr. 597/102/2019,  
Si se aproba cu opt  voturi pentru, trei consilieri  lipsa  din totalul de unsprezece 
consilieri  conform HCL nr.29 din  19 13 august   2019 . 
3.Proiect de hotarare privind închirierea unui spaţiu din imobilul situat în 
localitatea  Sincai nr 145 aflat în domeniul public al comunei  Sincai  pentru 
amenajarea provizorie  a  unui cabinet medical.  
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate. 
Se supune  spre aprobare  .Proiect de hotarare privind închirierea unui spaţiu din 
imobilul situat în localitatea  Sincai nr 145 aflat în domeniul public al comunei  
Sincai  pentru amenajarea provizorie  a  unui cabinet medical.  
Si se aproba cu opt  voturi pentru,un consilier lipsa  din totalul de unsprezece 
consilieri  conform HCL nr. 30  din  13 iulie   2019 . 
     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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