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                     Încheiat  azi   19 iulie   2019    în şedinta   ordinară   a Consiliului local 
Şincai   ,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
                     Sedinta a fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr  71 din   
12.07  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      din totalul de  unsprezece consilieri   lipseste dl 
Pop Vasile.. 
La şedinţă mai  participă  domnul primar ,doamna  secretar ,dl contabil . 
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 schimbarea  destinatiei  imobilului Scoala  
generala  Lechincioara   Sat  Lechincioara nr 48 comuna Sincai    in Depozit de  
material. 

2. Proiect de hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului local al 
Comunei Şincai pe trimestrul – II – 2019.  
3.Proiect de hotărâre privind  alocarea  din bugetul local al Comunei Şincai 
a sumei de 5.000 ron în vederea decontării cheltuielilor cu ocazia 
deplasării în excursie a elevilor cu rezultate bune la învăţătură în anul 
şcolar 2018-2019 

               4.  Proiect  de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire și 
administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş. 
              5.Proiect de hotărâre    privind aprobarea valorii de investiţie si a  
solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului a proiectului: 
CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN 
LOCALITATEA  LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ. 
Dl primar mai propune la ordinea de zi Proiect de hotarare  privind înscrierea 
provizorie în Cartea Funciară a comunei Sincai a unor imobile situate în 
extravilan(Drumuri de acces, șanțuri, canale,terenuri neproductive) pe Proprietar 
Comuna Șincai, conform lucrărilorde înregistrare sistematică 



 

 
 

         Se supune spre aprobare ordinea de zi  si  propunerea facuta si se aproba in 
unanimitate. 
         In continuare se prezinta si  supune  spre aprobare   Procesul verbal al 
sedintei ordinare din   luna   mai   2019, dupa prezentare nu au fost discutii, se 
supune spre aprobare  si se aproba in unanimitate. 
Se trece  la punctul    1.  Proiect de hotarare  privind schimbarea  destinatiei  
imobilului Scoala  generala  Lechincioara   Sat  Lechincioara nr 48 comuna Sincai    
in Depozit de  material. 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate . 
Nu  sunt discutii.Se supune spre aprobare Proiect de hotarare  privind schimbarea  
destinatiei  imobilului Scoala  generala  Lechincioara   Sat  Lechincioara nr 48 
comuna Sincai    in Depozit de  material. Si se aproba cu zece voturi pentru,un 
consilier lipsa  din totalul de unsprezece consilieri  conform HCL nr.22 din  19 iulie   
2019 . 
2. Proiect de hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei 
Şincai pe trimestrul – II – 2019 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate . Se supune  spre aprobare  Proiect de hotărârea privind aprobarea 
execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – II – 2019 Si se aproba 
cu zece voturi pentru,un consilier lipsa  din totalul de unsprezece consilieri  
conform HCL nr.23 din  19 iulie   2019 . 
3.Proiect de hotărâre privind  alocarea  din bugetul local al Comunei Şincai a 
sumei de 5.000 ron în vederea decontării cheltuielilor cu ocazia deplasării în 
excursie a elevilor cu rezultate bune la învăţătură în anul şcolar 2018-2019 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate. 
Se supune  spre aprobare  Proiect de hotărâre privind  alocarea  din bugetul local 
al Comunei Şincai a sumei de 5.000 ron în vederea decontării cheltuielilor cu 
ocazia deplasării în excursie a elevilor cu rezultate bune la învăţătură în anul 
şcolar 2018-2019 Si se aproba cu zece voturi pentru,un consilier lipsa  din totalul 
de unsprezece consilieri  conform HCL nr.24 din  19 iulie   2019 . 
               4.  Proiect  de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire și 
administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş.             



Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate. 
Discutii dl primar *aici ar fi o problema ,ei o sa ne incaseze la tona,au pus un pret 
de 1.62 lei pe persoana, noi nu cred ca o sa ne descurcam,eu le am spus,de fapt 
nu numai la noi este asa s-a discutat asta si in sedinta lor,se vor  ridica deseurile 
selectate...* 
Doamna   Sandor Viorica *, se va comunica cand se ridica nu?* 
Dl Primar * acestea vor fi ridicate in zi anume stabilita.* 
D na Gabor Elena  *am vazut aici o serie  de cereri, de unde o sa stie omul ce sa 
faca...* 
Discutiile se suprapun. 
Balazs Levente* va trebui  ca oameni sa fie acasa  in fiecare zi sa depuna gunoiul* 
Marginean Anica *este o problema  in partea noastra  vin masini multe  din alte 
sate si  pun gunoiul in containere la noi ,cine va plati?*Dl primar dac i vedeti 
spuneti- ne cine sunt.* 
D-na  Marginean* dar sunt camere de supraveghere* 
D na Gabor Elena* inca ceva la societatile comerciale se plateste la tona, de unde 
se stie ce cantitate* 
Dna  secretar* societatile vor face contract separat cu firma * 
Dl primar *eu cand o sa iasa masina din comuna trebuie sa trimit delegat  sa 
cantareasca gunoiul* 
Dl Balzs Levente *sa zicem ca este 10 tone, asta se imparte pe persoane sau 
cum?* 
Dl Primar  *nu,  este stabilit pretul de 1.62lei /persoana dar noi nu  o sa ne 
descurcam sunt persoane plecate, persoane care nu platesc, eu  le am spus ca nu 
ma descurc si  nu pot sa plaetesc din buget, vine curtea de conturi si ma 
sanctioneaza.* 
.Gabor Elena* dar noi nu putem nici sa  incarcam cetatenii* 
Dl primar* nu nu i incarcam , deocamdata sa porneasca actiune si vom vedea ce 
este de facut si marti avem sedinta  os avedem ce vor mai zice,mai este nevoie si 
de pubele.Unde vedeti ca mai trebuie pubele sa ne spuneti daca sunt pe teritoriul 
nostru. 
Se supune  spre aprobare     Proiect  de hotarare privind aprobarea Regulamentului 
de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş. Si se 
aproba cu zece voturi pentru,un consilier lipsa  din totalul de unsprezece consilieri  
conform HCL nr.25 din  19 iulie   2019 
 



              5.Proiect de hotărâre    privind aprobarea valorii de investiţie si a  
solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului a proiectului: 
CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN 
LOCALITATEA  LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ. 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate. 
D-na  Sandor Viorica*cand s a semnata contractual? Numai anul acesta. 
Dl primar* de vreo doua -trei luni* a fost licitatie. 
  Se supune  spre aprobare   .Proiect de hotărâre    privind aprobarea valorii de 
investiţie si a  solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului a 
proiectului: CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI 
CULTURALE ÎN LOCALITATEA  LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ. Si se aproba cu 
zece voturi pentru,un consilier lipsa  din totalul de unsprezece consilieri  conform 

HCL nr.26 din  19 iulie   2019. 
         6.Proiect de hotarare  privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a 
comunei Sincai a unor imobile situate în extravilan(Drumuri de acces, șanțuri, 
canale,terenuri neproductive) pe Proprietar Comuna Șincai, conform lucrărilorde 
înregistrare sistematică  
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate. 
  Se supune  spre aprobare   Proiect de hotarare  privind înscrierea provizorie în 
Cartea Funciară a comunei Sincai a unor imobile situate în extravilan(Drumuri de 
acces, șanțuri, canale,terenuri neproductive) pe Proprietar Comuna Șincai, 
conform lucrărilorde înregistrare sistematică 
Si se aproba cu zece voturi pentru,un consilier lipsa  din totalul de unsprezece 
consilieri  conform HCL nr.27 din  19 iulie   2019. 

In continuare dl primar  prezinta   Raportul  privind activitatea desfasurata cu 

ocazia Ziua Sincaiului. 
Discutii doamna Sandor Viorica * de drumul de la Pusta ce se mai stie?* 
Dl primar* cu banuti de la ziua Sincaiului nu se putea face, este o problema , afost 
a patra oara pe site pentru licitatie  si nu s a prezentat nimeni ,constructorii nu vin 
pentru sume  mici.  
Dl Panczel Szilamer problema  este ca atunci cand s a semnat proiecte  pe PNDL   
au fost foarte multe proiecte,Constructorii merg la lucrari mari .Dl primar* sa stiti 
ca nu ma las,acum vreau sa verific proiectul sa –l mai reactualizez dac i cazul si sa 
ma duc la Bucuresti, si daca mai trebuie sa punem si din  buget mai vedem* 



 
Dl Marginean  cu apa ce facem la Pusta dl primar? Nu  avem apa in fantani toata  
iarna   am carat apa cu cisterna, sa se bage apa la toti.* 
Dl primar sa faceti fantana pe *hodai* pentru animale* 
Dl Marginean* nu pe hodai ci acasa* 
Dl primar* nu se poate duce conducta la fiecare pana acasa, acolo ar trebui  2km 
de conducta * 
Dl Marginean *dar conducta principala se poate…* 
 
     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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