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                     Încheiat  azi  25 .04   2019    în şedinta   ordinară   a Consiliului local 
Şincai   ,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
                     Sedinta a fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr.46din  
19.04  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   opt   consilieri    ,  lipsesc dl. Marginean Ioan –deces in familie 
,Dl Pop Vasile si dl Panczel Csaba  din totalul de  unsprezece consilieri  . 
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 hotărâre privind  aprobarea Contului anual de execuţie şi a 
Situaţiei financiare anuale pe anul 2018 
    2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli al 
Comunei Şincai pentru anul 2019.      
   3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei 
Şincai pe trimestrul – I - 2019 
   4.Proiect de hotarare privind închirierea unui teren apartinand domeniului 
privat alComunei Şincai 
   5. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului pentru acordarea 
titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI SINCAI ” 
   6.Proiect de hotarare privind  organizarea zilei comunei  SINCAI  , judetul 
MURES  
         Se supune spre aprobare ordinea de zi  si se aproba in unanimitate. 
In continuare se prezinta si  supune  spre aprobare   Procesul verbal al sedintei 
extraordinare din   luna  aprilie  2019, dupa prezentare nu au fost discutii, se 
supune spre aprobare  si se aproba in unanimitate. 
Se trece  la punctul 1   Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contului anual de 
execuţie şi a Situaţiei financiare anuale pe anul 2018 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate . 
Nu  sunt discutii. 
Se supune spre aprobare  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contului 
anual de execuţie şi a Situaţiei financiare anuale pe anul 2018 si se aproba cu 
 7 voturi pentru, un vot abtinere,d-na Gabor Elena si trei consilieri absenti din 
totalul de unsprezece consilieri in functie conform HCL nr. 15 din 25.04 2019 . 
 



      2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli 
al Comunei Şincai pentru anul 2019.      
 Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  
de  specialitate . 
Nu  sunt discutii.Se supune spre aprobare    Proiect de hotărâre privind  
aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Şincai pentru anul 
2019  si se aproba cu 7 voturi pentru, un vot abtinere,d-na Gabor Elena si trei 
consilieri absenti din totalul de unsprezece consilieri in functie conform HCL nr. 
16 din 25.04 2019  

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al 
Comunei Şincai pe trimestrul – I - 2019 Se  prezinta  Nota de fundamentare,  
proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate ,  

Nu  sunt discutii.Se supune spre aprobare  Proiect de hotărâre privind 
aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – I - 2019 si 
se aproba cu 7 voturi pentru, un vot abtinere,d-na Gabor Elena si trei consilieri 
absenti din totalul de unsprezece consilieri in functie conform HCL nr. 17 din 
25.04 2019  
      4.Proiect de hotarare privind închirierea unui teren apartinand domeniului 
privat alComunei Şincai 

Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  
de  specialitate ,  

Nu  sunt discutii.Se supune spre aprobare  Proiect de hotarare privind 
închirierea unui teren apartinand domeniului privat alComunei Şincai se 
aproba cu 8 voturi pentru,  si trei consilieri absenti din totalul de unsprezece 
consilieri in functie conform HCL nr. 18 din 25.04 2019  
          5.Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului pentru acordarea 
titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI SINCAI ” 

Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  
de  specialitate ,  

Discutii; d-na Moldovan Angelica * aici nu era cazul sa se specific si  persoana 
sau…* 
D-na Secretar*Astea sunt  conditii generale de acordare,daca aveti propuneri 
nominale pentru o alta sedinta* 
D-na Moldovan Angelica*de exemplu  cum era copilul lui  Marinel se 
incadreaza?* 
Secretar*  daca ati citit regulamentul ,nu se incadreaza* 
Dl Primar *nu se incadreaza dare eu am propus sa-i  dam o prima sau ceva ,de 
bani are nevoie* 
D-na Moldovan Angelica*cred ca asta  a fost si intentia.* 
Se supune spre aprobare Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului 
pentru acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI SINCAI ” se 
aproba cu 7 voturi pentru, un vot abtinere d-na Gabor Elena  si trei consilieri 
absenti din totalul de unsprezece consilieri in functie conform HCL nr. 19 din 
25.04 2019 . 
 



 6.Proiect de hotarare privind  organizarea zilei comunei  SINCAI  , judetul 
MURES  

Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  
de  specialitate ,  

Discutii;d-na Sandor Viorica eu sunt de acord cu organizarea  dar … 
D-na Moldovan Angelica da,dar nu –i o suma  prea mare?* 
Dl Primar * am spus si anul trecut,ca sa cer bani de sponsorizare trebuie 
cuprins in buget,si anul trecut nu am folosit   din buget,stati linistita ca nu –I 
folosesc,mai avem ceva si de anul trecut si cu ce o sa mai primim,o sa mai 
avem in vedere  sa  facem si la sate…* 
D-na Moldovan Angelica *daca ati alocat o suma asa mare de ce nu se poate 
aloca si pentru altceva de exemplu Casa Bisericii pentru Cpela,la Sincai Finate 
oameni sunt suparati  ca se duce mortul in Biserica* 
D-na Marginean Anica * de  ce nu si lasa  mortul acasa ca pana acum,cand o sa 
fie capela…* 
Se supune spre aprobare.Proiect de hotarare privind  organizarea zilei comunei  
SINCAI  , judetul MURES se aproba cu 5  voturi pentru,   trei abtineri  Gabor 
Elena, Sandor Viorica  Moldovan Angelica si trei consilieri absenti din totalul de 
unsprezece consilieri in functie conform HCL nr. 20  din 25.04 2019 . 
In  afara ordinii de zi d-na secretar  reaminteste   domnilor  consilieri  ca in luna 
mai sa- si depuna Declaratiile de avere. 
     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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