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 JUD MURES 

CONSILIUL LOCAL SINCAI 
 

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

  
       Încheiat  azi 15 ianuarie  2019    în şedinta   ordinară   a Consiliului local Şincai   

,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
      Sedinta a fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr1 DIN  9 ianuarie 2019  

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   zece   consilieri    ,   un consilier lipsa- doamna Marginean Anica 
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.    
  

D-na Președinte prezinta  ordinea   de  zi  ; 
  1.Proiect  de  hotarare    privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce 
vor fi efectuate in anul 2019  de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor 
social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 
  2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.147/2018 
privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2018 . 
  3.Proiect de  hotarare  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 
speciale, pe anul 2019. 
  4. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume de 100.000 lei din excedentului anual al 
bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2018, pentru acoperirea 
temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile si cheltuielile secţiunii 
de funcţionare. 
  5. Proiect de hotarare privind  aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Sincai , 
judetul Mures. 
  6. Prezentarea   Raportului de  audit financiar nr 2152/2404/29.11.2018 si a Deciziei nr 61 
din 21 12 2018  a Camerei  de Conturi Mures. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi  si se aproba in unanimitate. 
In continuare se prezinta de doamna secretar Procesul verbal al sedintei ordinare din 17 
decembrie 2018, dupa prezentare nu au fost discutii, se supune spre aprobare  si se aproba 
in unanimitate. 
Se prezinta Procesul verbal   al sedintei extraordinare din 27 decembrie 2018 dupa 
prezentare nu au fost discutii, se supune spre aprobare  si se aproba in unanimitate. 
Doamna presedinta :sa trecem la punctul 1. .Proiect  de  hotarare    privind aprobarea 
Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2019  de cǎtre 
persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat. 
D-na Gabor* am vazut proiectul ,aici este prezentat o lista-este prezentata anexa 2 fara 
anexa 1 – o lista de 13 –totalul este  17 din care 4 nu efectueaza –lista este de 17 ,dar nu vad 
cum se supune aprobarii Consiliului Local , in primul rand nici nu  Consiliul Local  aproba cei 
care beneficiaza de venitul minim garantat si ce sa votam? …. 



D-nul primar* lista s-a pus doar sa stie Consiliul Local care si cati sunt asistati *. 
D-na secretar * D-na presedinta imi dati voie ?dumneavoastra sa aprobati Planul de 
masuri,locurile de munca unde se poate desfasura,efectua munca si nicidecum numarul de 
persoane sau cine este in lista ,am depus in mapa lista doar sa vedeti cate persoane mai 
sunt * 
D-na Gabor * lista este pe decembrie * 
D-na secretar * pe decembrie ca pe ianuarie nu avem lista inca * 
D-na Gabor * pe lista aceea ce sa mai votam? * 
D-na secretar* nu votati doamna persoane  votati Planul de masuri ,locul unde vor efectua 
munci in 2019 *. 
    Se supune spre aprobare punctul 1 al ordinii de zi - Proiect  de  hotarare    privind 
aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2019  de 
cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat  si se aproba conform H.C.L.nr.1 din 15.01 2019  cu  noua 

voturi pentru, un vot abtinere- d –na Gabor Elena  ,un consilier lipsa din totalul de 11  

consilieri  in functie. 

2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.147/2018 
privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2018 . 
Dicutii:  
D-na Gabor *dispozitia primarului este 18 decembrie 2018 ,art.2 validarea bugetului 
,dispozitia va fi validata in prima sedinta a Consiliului Local ,am avut sedinta  in 27 
decembrie 2018 …..* 
D-na secretar * da am avut sedinta extraordinara * 
D-na Gabor * nu se specifica …. In prima sedinta a Consiliului Local* 
D-na secretar * este punctul d-voastra de vedere ,sedinta avand si caracter extraordinar…* 
D-na Gabor *domnul primar a mentionat in data de 17 ca ,Consiliul Judetean va aproba 
sume si ca se va convoca o sedinta extraordinara – a fost o extraordinara pentru rezilierea 
contractului. 
Acum la dispozitie am vazut anexat bugetul local pe 2018 ,la solicitarea mea pentru 
detaliere,vad ca acum ati pus sa detaliati tot-tot , asta a fost probabil atasat pentru a vedea 
unde sau repartizat banii prin dispozitie,nu doamna secretar ?  
D-na secretar *vam pus dispozitia si anexa care trebuia pusa .* 
D-na Presedinte * se supune spre aprobare punctul 2 Proiect de hotărâre privind validarea 
Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.147/2018 privind modificarea Bugetului de venituri 
și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2018  si se aproba conform .H.C.L.nr.2 din 15.01 2019 

cu noua voturi pentru, un vot abtinere  d-na Gabor Elena ,un consilier lipsa din totalul de 11  

consilieri  in functie. 

  3.Proiect de  hotarare  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 
speciale, pe anul 2019 
Discutii : 
D-na Gabor Elena *din ce am vazut,fata de anul trecut nu se majoreaza * 
D-nul contabil * teoretic se majoreaza cu rata inflatiei dar scade procentul ca sa egalizeze * 
D-na Gabor  Elena* atat as fi avut in completare ,daca in urma controlului Curtii de Conturi 
au fost modificate nejustificat indemnizatia persoanelor care au functie de demnitate 
publica ….consider ca se puteau diminua impozitele si taxele locale in favoarea cetatenilor* 
D-na Presedinte * ajungem si la punctul….* 



D-na Gabor * nu eu vorbeam aici de taxe si impozite –am motivat in ce baza se puteau face 
aceste reduceri de taxe si impozite si mai ales trebuie un tabel cu persoanele care nu 
beneficiaza de multe servicii de taxele speciale ca sa fie excluse, sa nu mai fie taxate ilegal 
de servicii de care nu beneficiaza* 
D-nul Pop Vasile *mai am si eu ceva – domnul contabil ,cica se pastreaza ca in 2018- au fost 
aprobate cu o cota de 10% deci scade?.....* 
D-nul contabil* scade cota la 9% ca sa compenseze ce creste cu rata inflatiei* 
D-nul Pop Vasile * sau il mariti cu 9%?* 
D-nul contabil * proiectul este exact ca anul trecut si o sa fie tot cota de 9 % normal –nu 
peste cel de 10% de anul trecut * 
D-nul Pop * 9% cum sa inteleg? Anul trecut sa marit cu 10 % -anul acesta cu 9%? 
D-nul contabil * nu se mareste cu 9% ,se mareste exact ca anul trecut ,anul acesta este cu 
9% plus rata inflatiei dar nu peste cei 10%de anul trecut* 
D-nul primar *ramane la aceeasi valoare ,numai ca e rata inflatie si trebuia….. 
D-nul Pop *domnule primar eu m-am adresat domnului contabil ,punem o serie de taxe pe 
….. da? 
D-nul contabil *toate sunt conform codului fiscal* 
D-nul Pop *si care se maresc cu 50%? 
D-nul contabil* trebuie sa ma uit in tablou nu pot sa le stiu pe de rost ,nu am aici codul 
Fiscal… * 
D-nul Pop *care se maresc cu 100%? sau 50%..... 
D-nul primar *nu se mareste niciuna …* 
D-nul contabil *conform Codului Fiscal sunt facute si cotele …* 
D-nul primar*ziceti la ce…..* 
D-nul Pop *cand o gasi contabilul atunci va raspunde ,eu m-am adresat contabilului.* 
D-nul Panczel Csaba* de exemplu scrie ca la taxa de divort se poate mari* 
D-na secretar –taxa este de 500 stabilita* 
D-nul Panczel Csaba * aici se mai poate divorta la d-voastra? 
D-na secretar *da daca nu mai sunt minori in familie la data cererii si daca s-au casatorit 
aici* 
D-nul Pop *ar fi art.470…. 50%....,anexa 2 si 3 asta la mase de cel putin 36 to …..am crezut ca 
le stiti domnule contabil ….* 
D-nul contabil* nu pot sa le stiu pe toate pe de rost ,toate sunt conform Codului Fiscal * 
D-nul Pop *da,nu am zis ca nu sunt legale…* 
D-nul primar* asa l-ati intrebat pe el daca stie…* 
D-nul Pop * domnule primar….* 
D-nul primar* am inteles* 
D-na secretar * doamna presedinta va rog sa imi dati voie la ce face referire domnul Pop 
respective art.470 alin.3 zice conform Codului Fiscal se poate majora de la 50 la 100 dar sa 
stabilit prin anexa respectiva doar 50% -asta daca v-ati referit la art.470  …* 
Se supune spre aprobare Proiect de  hotarare  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 
precum și a taxelor speciale, pe anul 2019 si se aproba conform H.C.L.nr.3 din 15.01 2019 

sase voturi pentru,un vot contra Gabor Elena ,trei abtineri Dl Pop Vasile,Sandor Viorica si 

Moldovan Angelica  si un consilier lipsa  Marginean Anica  din totalul de 11  consilieri  in 

functie. 

4. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume de 100.000 lei din excedentului anual al 
bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2018, pentru acoperirea 



temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile si cheltuielile secţiunii 
de funcţionare. 
Discutii : 
D-na Gabor *solicitati 100.000 din excedent pentru acoperirea golurilor de casa motivand ca 
bugetul general nu este aprobat si asta reprezinta o cota de 1/12* 
D-nul contabil * nu ,este un imprumut din excedentul de anul trecut pentru anul 2019 
pentru a putea achita cheltuielile * 
D-na Gabor*din ce am citit in Codul Fiscal utilizarea unui excedent,nu se poate face pentru 
acoperirea temporara a golurilor de casa, se poate face din fodul de rulment .Daca nu avem 
prezentate executia bugetara, de unde sa stim ca exact asa este,ca avem excedent * 
D-nul contabil *o sa fie executia pana in luna mai spre aprobare* 
D-na Gabor* da,dar daca ni se cere sa aprobam 100.000 din excedent,avem excedent ? 
D-nul contabil* da avem 230.000 * 
Se supune spre aprobareProiectul de hotarare privind utilizarea unei sume de 100.000 lei din 

excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2018, pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile si 

cheltuielile secţiunii de funcţionare si se aproba  conform .H.C.L.nr.4  din 15.01 2019 ,noua 

voturi pentru, un vot contra Doamna Gabor Elena  ,un consilier  lipsa  din totalul de 11 

consilieri in functie. 

D-nul Balazs Levente cere permisiunea  sa paraseasca sedinta din motive personale . 
  5. Proiect de hotarare privind  aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Sincai , 
judetul Mures 
Discutii: 
D-nul Pop *ati scris aici magazinul Pop ,pe mine ma cheama Pop Vasile,va rog sa corectati 
,plus sunt persoana fizica ,ca proprietar nu stiu cum apare magazin Pop,doamna Suciu D-
voastra aveti numere Suciu Leonin,Suciu Emilia ,Suciu Ionel toate vi le-ati facut ….. 
D-na secretar* dumneavoastra stiti cine este Suciu Ionel? Locuieste in Tg.Mures pe strada 
Calarasi ,deci …..* 
D-nul Pop *Leonin este sotul dumneavoastra unul la 63 ,unul 65* 
D-na secretar* nu eu am facut nomenclatorul ci Serviciul Agricol * 
D-nul primar * se poate corecta…* 
D-na secretar * nu, stiu ca aveti ceva personal cu mine nici o problema ,nu ma deranjeaza nu 
eu m-am ocupat de nomenclator * 
D-nul Pop * va atentionez ca este asa…* 
D-nul primar *unde sunt greseli se corecteaza * 
D-na secretar *domnul Suciu Ionel este vecinul doamnei Gabor ,deci nu suntem noi ,o sa ma 
uit si eu despre ce e vorba .* 
D-nul Pop *sa imi corecteze numele * 
D-na Gabor Elena* doamna secretar puteti sa imi confirmati ca nomenclatorul stradal a fost 
elaborat  conform legislatiei in vigoare ? 
D-na secretar *doamna Gabor ati vazut ca am avizat proiectul?...* 
D-na Gabor * deci dumneavoastra raspundeti de legaliate ,mai mult decat atat prin 
regulamnetul pe care l-am aprobat in 2016 d-voastra sunteti sefa acestui compartiment de 
cadastru * 
D-na secretar * eu nu sunt sefa de cadastru –eu nu am specialitate in cadastru.* 
D-na Gabor *toate imobilile si cladirile au primit numar administrative* 
D-na secretar* inca nu au primit este o propunere ,este un proiect .* 



D-na Gabor* un proiect care va fi aprobat astazi in forma care este * 
D-nul primar* se pot aduce modificari daca e o problema…* 
D-na Gabor* nu v-am intrebat ,deci ati mentionat ca nu doriti d-voastra sa vorbiti despre 
buget,va rog frumos sa respectati regulamentul si sa  se aplice si primarului  , sa nu se aplice 
doar in cazul cand vorbesc eu ,a fost eleborat nomenclatorul ,toate cladirile si imobilile au 
primit numar administrative numai celor din intravilan ,blocul de ce nu a fost numerotat 
corect cu scari si apartamente, legislatia asa prevede .Revenim la Suciu Ionel apare la 
numarul 42 ,la 44 Primaria Sincai ,la 46 Tamas Ioan ,daca Tamas Ioan fiind proprietarul casei 
in care locuiesc eu ,actualul 154 ,daca Suciu Ionel detine cu titlu de proprietate pentr 3 ari –
cel pe care vrea sa il doneze si in titlu de prpprietate scrie asa: vecinatati N-DE ,E-canal ,S-
canal ,V –Dombi Constantin cum apare aici vecin cu Pimaria? Doaman secretar este legal sa 
apara vecin Primaria din moment ce in titlu  de proprietate nu scrie la vecin?* 
D-na secretar* nu am inteles ce vreti sa spuneti –T.P. este facut in 1991 iar Primaria detine 3 
ari * 
D-na Gabor * situat unde? 
D-na secretar * in vecinatate cu Suciu Ionel* 
D-na Gabor * deci nu cu Dombi Constantin?* 
D-na secretar * eu nu pot sa va spun pe de rost ,eu nu am aici titlu de proprietate….* 
D-na Gabor * si se aproba acum un nomenclator stradal care nu corespunde realitatii* 
D-na secretar *este parerea d-voasta…* 
D-na Gabor * daca vecinii acuma ,Primaria este intre Suciu Ionel si Tamas Ioan ….* 
D-na secretar *la ce va referiti – Primaria ca imobil –sediul Primariei sau terenul  ,terenul 
Primariei este langa Suciu Ionel si canal si se va corecta* 
D-na Gabor *de ce la unele numere administrative sunt atribuite numele si prenumele si la 
altele nu ? 
D-na secretar *la redactarea tabelului sunt trecute numai numele ,se va corecta si se va 
trece si prenumele* 
D-nul Pop *mai am o intrebare toate numerele de la 1 la 100 poate imi lipseste ceva ,pe ce 
strada sunt? 
D-na secretar * sus pe pagina ,posibil cand sa xeroxat sa omis * 
D-nul primar * sus* 
D-nul Pop *unde scrie ,ca nu scrie ,domnule primar eu vam intrebat frumos ,pe  ce strada 
suntem ,votam ceva ce nu stim sa votam – nu stiu exact * 
D-nul primar *se stie asta sa mai discutat in Consiliul Local, in comisie* 
D-nul Pop Vasile * am vazut ca la celelate sunt * 
D-nul primar *punet-ti asa intrebare….* 
D-nul Pop *nu m-am adresat dumnitale* 
D-na secretar *este strada Principala,probabil cand sa xeroxat partea de sus nu sa imprimat 
,au fost foarte multe pagini sa incercat sa fie puse mai multe pe o pagina … 
D-nul Pop *am crezut ca nu am eu …* 
D-na secretar * la pozitia mea acum vad in tabele la pozitia 63 si 65 da este asa pentru ca eu 
am 2 pozitii domnule Pop ,am doua C.F-uri  ,am locul de casa si locul unde este ternul ,deci 
nu am facut ceva ilegal ,iar Suciu Ionel este altcineva * 
D-na Gabor * deci d-voastra ati semnat pentru legalitate ,aici sunt o serie de erori …* 
D-na secretar * nu sunt ,sunt erori materiale ,ca nu sa scris prenumele, altceva nu este 
eroare ,am inventariat imobilele nu persoanele * 
D-na Gabor * puteti sa imi spuneti ce suprafata detine Primaria? 



D-na secretar * nu am inventariat suprafete,nu facem un plan de situatie a terenurilor este 
un nomenclator pentru imobile…* 
D-na Gabor *da,dar trebiue respectata ordinea ..* 
D-na secretar * da sunt in ordine facute de compartimentul Agricol si Cadastru …* 
D-na Gabor * da ,dar acolo au titlu de proprietate * 
D-na secretar * da, stiti ca D-nul Suciu Ionel ne-a dat in judecata pentru teren si atunci sa 
facut repozitionarea suprafetei ,dansul a trecut langa d-voastra.* 
D-na Gabor *dansul este langa mine si nu inteleg de ce Primaria este langa mine* 
D-na secretar *se va corecta in anexa* 
D-nul Pop * deci ati notat doamna secretar ca cei de la numarul 1 la 100 sunt pe strada 
Principala ,si cei de la numarul … nu e magazin  Pop ci Pop Vasile* 
D-na secretar *se vor indrepta erorile materiale si se vor trece si prenumele unde nu e 
trecut* 
Se supune spre aprobare Proiectul de hotarare privind  aprobarea Nomenclatorului stradal al 

comunei Sincai , judetul Mures si se aproba conform .H.C.L.nr. 5  din 15.01 2019 optvoturi 

pentru, un vot contra doamna Gabor Elena  ,un consilier  lipsa ,un consilier  invoit  din totalul 

de 11 consilieri in functie. 

6. Prezentarea   Raportului de  audit financiar nr 2152/2404/29.11.2018 si a Deciziei nr 61 
din 21 12 2018  a Camerei  de Conturi Mures. 
Discutii: 
D-na Gabor* in raportul Curtii de Conturi este mentionat ,prezentul raport contine si anexe 
in numar de 157 pagini,dar am primit doar 57 de pagini,nu s- a prezentat procesul verbal de 
constatare ,procesul  verbal .....,pe decizie nu este numar de inregistrare al Primarie Sincai 
pentru a putea sti la ce data a fost inregistrata,aici prevede ca decizia in termen de 10 zile 
calendaristice de la data primirii deciziei .... nu am de unde sa stiu aveti obligativitatea de a 
prezenta consiliului local raportul de audit si decizia .* 
D-na secretar *doamna presedinta vreau sa fac precizarea: referitor la data este pus numar 
de inregistrare si data pe adresa de inaintare,nu se pune pe fiecare separat ,deci este 
03.01.2019 * 
D-na Gabor * am inteles* 
D-na secretar* se poate verifica in data 03.01.2019 este inregistrata in data 09.01.2019 v-am 
pus in mapa adresa de inaintare ,decizia si raportul ,deci ne-am incadrat in termenul de 10 
zile .  Privind la decizie si raport ca nu este complet in opinia dumneavoastra , in decizie scrie 
clar decizia si raportul –daca vreti sa consultati si anexele va sta la dispozitie domnul primar 
si domnul contabil cu ele si pot fi consultate si verificate ,sunt puse la dispozitia d-voastra* 
D-na Gabor * am inteles ,dar de ce nu le-ati transmis in totalitate * 
D-na secretar * spune ,  raportul si decizia nu spune si anexele ,repet anexele le puteti 
verifica si consulta la domnul contabil si d-l primar* 
D-na presedinta *alte obiectii nu sunt,opt consilieri nu au nici  o obiectie,un consilier Gabor 
Elena este contra ,un consilier sa invoit Balasz Levente si un consilier lipsa D-na Marginean 
Anica* 
D-na Gabor Elena* deci diverse nu mai avem doamna presedinta?* 
D-nul primar * trebiue sa va prezint ceva –o notificare de la Caritas ,firma care asigura 
ingrijire-asistenta medicala-sociala care solicita sa se mareasca taxa de la  40 la 52 lei  ,deci 
sa urce undeva la  2.800 lunar  .V-am prezentat ca sa stiti si sa nu spuneti ca nu stiti asta 
daca vreti sa mai mentineti serviciul in comuna ,eu cred ca e benefic ....* 
D-na Gabor *in momentul cand a concediat un angajat nu ne-ati prezentat nimic...* 



 
 
D-nul primar * am prezentat si eu atunci cand am aflat nici eu nu am stiut..* 
D-na Gabor* si acum va anunta ca majoreaza pretul* 
D-nul primar* da si eu v-am anuntat ,daca spuneti d-voastra se poate anula * 
D-na Gabor *nu am zis asa ceva am intrebat...* 
D-nul Panczel Csaba * ce sa anulam Caritas-ul? Aia nu o sa fie niciodata* 
D-nul primar * trebiue sa ramana,sunt atatia oameni care au nevoie de ajutor* 
D-na Moldovan Angelica* la Fanate sunt?* 
D-nul Primar *daca sunt cazuri sa se depuna cerere si o sa mearga si acolo,inainte erau si 
acolo . Am avut reclamatii si la Avocatul Poporului cu toate ca aceasta persoana era asistata 
social de aceasta firma. 
Prezentul  proces veral 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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