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

 
                     Încheiat  azi 26 februarie   2019    în şedinta   ordinară   a Consiliului local 
Şincai   ,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
                     Sedinta a fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr 12 din 20 .02 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   unsprezece   consilieri    , din totalul de  unsprezece consilieri  . 
La şedinţă mai  participă  domnul primar ,doamna  secretar  si   dl  contabil  s dl inginer. 
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 prelungirii valabilității Plan Urbanistic General al 
Comunei SINCAI cu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia. 
2.Proiect de  hotarare privind aprobarea  Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în 
domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul Comunei ŞINCAI. 
3  Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale pentru întreținerea 
sistemului de alimentare cu apă din localitățile Șincai, Șincai – Fânațe Comuna Șincai. 
4.Proiect  de hotarare  privind  aprobarea Contului anual de execuţie şi a Situaţiei financiare 
anuale pe anul 2017. 
5.Proiect  de hotarire privind aprobarea Regulamentului  de pasunat pentru pajistile  
proprietate  privata  a UAT Sincai 
6.Notificare  la HCL. NR 5/15.01 2019  privind aprobarea Nomenclatorului stradal 
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  15 
Ianuarie  2019 , d-na secretar mai propune sa se treaca   in Procesul verbal  in penultima  
pagina  la raspunsul D nei secretar* 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* se va trece si   ca am solicitat lamuriri de la Camera de conturi 
Mures,  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 prelungirii 
valabilității Plan Urbanistic General al Comunei SINCAI cu Regulamentul Local de 
Urbanism aferent acestuia. 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate . 
Nu  sunt discutii. 
Se supune spre aprobare punctul 1 al ordinii de zi Proiect de  hotarare privind aprobarea 
prelungirii valabilității Plan Urbanistic General al Comunei SINCAI cu Regulamentul Local 
de Urbanism aferent acestuia. si se aproba conform H.C.L.nr.6 din 26.02  2019   in 
unanimitate. 
2. Proiect de  hotarare privind aprobarea  Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în 
domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul Comunei ŞINCAI. 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate 
.Nu  sunt discutii. 
Se supune spre aprobare punctul 2 al ordinii de zi Proiect de  hotarare privind aprobarea  
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul 
Comunei ŞINCAI.. si se aproba conform H.C.L.nr.7  din 26.02  2019   in unanimitate. 



3  Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale pentru întreținerea sistemului de 
alimentare cu apă din localitățile Șincai, Șincai – Fânațe Comuna Șincai. 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate . 
Discutii; Dl Panczel Csaba   *pretul este cu TVA ? la sedinta de comisie dl Pop m-a intrebat* 
Dl primar * da cu TVA* 
Dl Pop Vasile*da am gasit undeva, dar   orinde se lucreaza  se trece pretul fara TVA  si  pe 
urma se trece cu  TVA ,trebuia   specificat  undeva . 
Se supune spre aprobare punctul 3 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind aprobarea taxei 
speciale pentru întreținerea sistemului de alimentare cu apă din localitățile Șincai, Șincai – 
Fânațe Comuna Șincai.  si se aproba conform H.C.L.nr.8  din 26.02  2019   cu 10 voturi 
pentru, un vot contra d-na Gabor Elena din totalul de unsprezece  consilieri. 
4.Proiect  de hotarare  privind  aprobarea Contului anual de execuţie şi a Situaţiei financiare 
anuale pe anul 2017. 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate . 
Discutii; 
Dl Pop Vasile *de ce se face  in 2019  pentru 2017,asa se procedeaza?* 
Dl Contabil * s-a omis, normal  ca nu se face asa* 
Dl Pop Vasile *pentru ca la  firme este o regula  pana cand se fac...* 
Dl Primar* dl Pop stati un pic sa va explic..* 
Dl Pop Vasile* nu  d-le primar, l-am intrebat pe dl contabil* 
Dl.primar*Nu, deocamdata sunt primarul  comunei si trebuie sa raspund* 
Dl Pop Vasile *D-na presedinte ,rog dl  contabil  sa raspunda, daca nu poate....* 
Dl primar*Intrucat avem   atata de lucru in Primarie,stiti ca  avem  foarte,foarte mult de 
lucru,da, s-a omis,dl este nou  inca are si el  de invatat,sunt multe  lucruri pe care  nu poti sa 
le faci perfect.* 
Dl Pop Vasile*Nu v-am intrebat...* 
Dl  primar*v-am spus eu... * 
Dl Pop Vasile*Am inteles,am vrut sa –mi raspunda  dl contabil,eu nu vreau polemica...* 
Se supune spre aprobare punctul  4al ordinii de zi   Proiect  de hotarare  privind  aprobarea 
Contului anual de execuţie şi a Situaţiei financiare anuale pe anul 2017  si se aproba conform 
H.C.L.nr.9  din 26.02  2019   cu 10 voturi pentru, un vot  abtinere  d-na Gabor Elena din 
totalul de unsprezece  consilieri. 
 
Proiect  de hotarire privind aprobarea Regulamentului  de pasunat pentru pajistile  proprietate  
privata  a UAT Sincai . 
 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate . 
Discutii; 
Dl Panczel Csaba:* Doamna secretar eu dacă am depus cerere pentru păşune am dreptul să 
stau la punctul ăsta în şedinţă?* 
D-na secretar: *da, aveţi dreptul toţi care aveţi un conflict de interese să participaţi la discuţii 
dar să nu votaţi şi nu puteţi face parte din comisiile care o sa se aleagă din această şedinţă.* 
Isi declara conflict de interese urmatorii consilieri: Sandor Viorica, Panczel Csaba,Marginean 
Ioan ,Panczel Szilamer.. 
D-na preşedintă:*aici şi eu am ceva de discutat dacă îmi permiteţi, nu ştiu...perioada asta de 
păşunat cum a fost facută dar nu s-a mai pomenit ca oile să iasă la păşune în 10 mai sau oile 
cand plouă să nu aibă voie să păşuneze. Ăsta a fost făcut regulamentul pentru vaci dar ar mai 
trebuii făcut unul şi pt oi că de exemplu au mai fost Paştile şi în 8 Aprilie , noi când mai 
adunam de la oameni oi, oile satului, omul cum îşi taie mielul , cum le dă în turmă şi atunci 
noi ce facem ,le băgăm în saivan şi le dăm de mâncare?* 
D-na secretar:* pentru asta l-am ivitata şi pe domul inginer care vă va spune cum s-a 
calculat.* 



D-na preşedintă: *şi încă un aspect şi după ,vă dau voie să spuneţi, calitatea păşunii, nu ştiu 
dacă acelaşi preţ se poate pune pe o coastă sau pe o groapă unde e eiarba mai bunbă sau unde 
e numai fâşcă* 
Dl inginer:  *Pentru multă lume care se ocupă cu agricultura, şi bineînţeles cu creşterea 
animalelor e benefic pentru ei să ţină animalele cât mai mult pe păşune dar trebuie să ne 
gandim şi pe un termen mai lung că da momentan folosim pajiştea respectivă, o exploatăm , 
dar păşunatul târyiu toamna afectează pajiştea, are nodul acela de înfraţire care în momentul 
acela când îl tasează primăvara o sa fie o problemă, primăvară iarăşi ieşim mai repede pe 
pajişti , planta nu apucă să se dezvolte, substanţele nutritive când încep să se dezvolte sunt 
consumate, iarba e consumată, paştem o dată iar peste o lună de zile nu mai e nimic.* 
D-na preşedintă:* am înţeles* 
Dl inginer :*toate acestea sunt calculate ca să fie bine şi pentru dumneavoastră* 
Dl Mărginean: *păi până în 10 mai e cam mult, de când e lumea aşa a fost, în 28 aprilie se 
ieşea cu oile.* 
D-na preşedintă: *da dar şi când au fost mai repede Paştile oamenii le-au adus mai repede* 
D-na Gabor:*dacă îmi permiteţi şi mie, nu există un regulamernt sau o lege anume pentru 
acesta, deci un...nu cred că este totuşi o legislaţie care prevede un termn de la ce dată şi până 
la ce dată se poate* 
D-na preşedintă:*perioada asta este pentru vaci dar la oi...oile dacă le adunăm trebuie să le 
ţinem până în 6 decembrie, ce facem în 10 noiembrie , le băgăm în saivan şi le dăm de 
mancare la oile oamenilor?* 
D-na Gabor:*dacă îmi permiteţi, care este preţul cel mai mic pe ha ştim cât a fost nu ştim cât 
este aici preţul probabil că trebuie să fie diferenţiat,nu se poate pune pe toate trupurile acelaşi 
preţ* 
Dl inginer:*preţul este stabilit pe kg dacă aţi citit şi dumneavoastră regulamentul, cât este 
stabilit preţul, preţul este de 0,05/kg masă verde* 
D-na Gabor:*şi cam cât ar venii pe ha?* 
Dl inginer:*450 lei* 
Dl Pop Vasile: *domnul inginer cum s-a stabilit că masa verde este de 9000kg/ha, dacă iei tot 
dealul, aţi umblat vreodată cu oile pe deal?* 
Dl inginer:*da, de câte ori* 
Dl Pop:*dacă scoţi iarba aia cu tot cu rădăcină nu scoţi 9000kg nici la 3 luni* 
Dl primar:*masă verde* 
Dl Mărginean: *pe coastă nu scoţi, pe o păşune bună iese* 
Dl inginer:*aşa a fost stabilit conform AGR-ului, sunt bineinteles, exită o pajişte unde 
valoarea ei pastorală este de 12t masă verde şi altele mai puţin şi s-a făcut o medie şi conform 
AGR-ului şi datelor de la direcţia agricolă se face o conversie adică o tonă de masă uscată 
este 4,5 tone masă verde* 
Dl Pop Vasile:*pe hârtie, dar în realitate dacă te duci pe păşune cu tot cu rădăcină la Şincai 
nu scoţi cantitatea aia* 
D-na Şandor: *sau dacă e secetă* 
Dl Pop: *nu poţi compara aia de pe rât cu aia de pe deal, da pentru Şincai e avantajos pentru 
primărie dar pentru cel care o ia să plăteşti 450 lei/ha plus să o cureţi, plus să o întreţii...* 
Dl primar:*citiţi un pic proiectul de hotărâre, acolo în proiectul de hotărâre trebuie ca să şi 
întreţii păşunea deci trebuie să îi dai şi îngrăşământ, deci degeaba numai o foloseşte şi nu o 
ajută.Din preţul de 450lei, noi am zis că o să plătească numai 225 lei iar diferenţa să rămână 
la cetăţean, ca să întreţina păşunea.* 
Dl preşedintă:* gunoi* 
Dl primar: *da sigur, trebuie întreţunită pentru că sunt nişte reguli, degeaba o folosim pentru 
că până acum doar s-a folosit, s-a mai dat îngrăşăminte doar din an în Paşti, şi dacă îi dai şi 
îngrăşăminte atunci o sa fie şi masă verde.* 
D-na Şandor:*poftiţi domana Gabor, aţi vrut să spuneţi ceva* 
D-na Gabor:*Voiam să zic că deci aceşti fermieri care vor primi păşune vor primii ei 
subvenţia de la APIA?* 



Dl primar: *bineînţeles* 
D-na  Gabor:*cam cât este pe ha?* 
Dl inginer:*undeva la 450+500 lei deci practic putem să zicem că se amotizează toată 
cheltuiala respectivă* 
D-na Gabor*asta vreau să zic căci amortizează cheltuielile din...deci şi atunci nici ei nu pot să 
aştepte să păşuneze chiar degeaba păşunea ceea, eu nu am văzut în regulament nu l-am 
studiat chiar aşa de bine dar eu nu am văzut în regulament să fie şi însămânţată pentru că de  
păşune nu putem să beneficiem doar anul acesta de ea, o sa fie nevoie de ea şi pe viitor, 
trebuie însămânţată, îngrăşată...* 
Dl inginer: *însămânțatul pajiștii unde este pantă mare nu merge nimeni să o însămânțeze și 
mai ales manual.* 
D-na Gabor: *pe  viitor nu o să mai fie pășune pentru că o să se piardă* 
Dl primar:*pentru acest lucru trebuie să se facă întreținerea ei* 
La minutul 35:45 discuțiile se suprapun și nu se poate redacta 
D-na Secretar:*Legal trebuia să avem Amenajamentul pastoral dar încă nu este terminat, 
acolo ar fi fost într-adevar valoarea reală a pășunii pe tarlale. Întrucât nu este terminat se ia 
din AGR producția aferentă anului 2018.Dacă se termină anul acesta, anul viitor se poate 
recalcula producția. Referitor la perioada de pășunare, este calculată la producția medie, 
raportată la încărcătura UVM pe ha astfel prioada de pasunat  nu iese mai lungă* 
D-na președintă:*Dacă stăm mai  multe zile, în contract scrie că putem fi amendați. S-ar fi 
putut face un regulament pentru vaci și unul pentru oi. Este prea repede în 10 Noiembrie să se 
bage oile, ce facem cu ele?* 
Dl Primar.*treceți pe pășunea personal* 
D-na Gabor: *D-na secretar, după noua legislație dacă nu este amenajamentul pastoral, pot să 
beneficieze fermierii de subvenția APIA?* 
D-na secretar:*da, prin atribuire directă* 
Dl Pop:*Dacă se adună oile la 1 Martie, cineva dacă face o reclamație, este pasibil de 
amendă. Ar trebuii modificată perioada de pășunat* 
D-na Gabor:*D-na președintă, dar proiectul a fost postat și pe site, și regulamentul și 
contractual, se puteau aduce modificări, pentru cei interesați* 
D-na președintă:*Propun să se modifice perioada de pășunat de la 1 Mai la 1 Noiembrie* 
Dl Moldovan Oliviu:*Și eu sunt de accord ca să se înceapă mai repede pășunatul, oricum 
toamna se duc pe miriște* 
La minutul 41:35 discuțiile se suprapun 
Dl Panczel Csaba:Doamna Secretar sa poate modifica data, să nu tot povestim aici o juma de 
oră?* 
D-na secretar:*Da se poate să se înceapă cu data de 1 Mai dar numărul de zile, rămâne 
același, deci va fi până la 1 Noiembrie* 
Dl inginer:*Cu cât o să înceapă mai repede pășunatul cu atât cantitatea de iarbă este mai 
mica, deci în 3,4 săptămâni o să fie gata pășunea și tot dumneavoastră o sa aveți de suferit* 
La minutul 43:58 discuțiile se suprapun 
D-na președintă:*Dacă suntem prinși cu animale mai multe vom fi amendați* 
Dl inginer:*regulamentul trebuie respectat* 
D-na Mărginean Anica:*Noi care avem oi puține și trebuie să le dăm la cioban ce facem până 
le scoatem?* 
D-na  președintă:*oamenii sunt bătrâni și le este greu să își procure actele de care au nevoie* 
D-na Mărginean Anica:*Haideți să stabilim să se ducă oile în turmă cum s-au dus și până 
acuma* 
Dl primar:*tehnic nu se poate* 
D-na Gabor:*Până la urmă dumneavoastră nu lăsați oile pe pășune* 
D-na secretar:*Ba eu le las* 
La minutul 47:35 discuțiile se suprapun 
D-na secretar:*Vă propun să modificați perioada de la 1 Mai până la 1 noiembrie* 
D-na președintă:*Sunteți de acord să schimbăm perioada? Sunt de acord toti* 



D-na secretar*Raportat la suma de 450 lei, până la 50% se poate deconta  dar acea decontare 
înseamnă îngrășăminte, factură, muncă  cu zilierii, tabele, plus când se vor face aceste lucrări 
va trebuii să meargă comisie din partea primăriei. Închirierea se face cu persoana  care 
grijește animalele iar pentru celelalte persoane care își dau animalele la cioban, trebuie să se 
prezinte cu un tabele cu toate documentele conform regulamentului.* 
D-na Gabor:* În legătură cu impozitul ce vor face?* 
Dl primar:*Impozitul pe pășune va fi plătit de către cel care o închiriază* 
La minutul 52:25 discuțiile se suprapun 
D-na președintă:*Dacă se face fertilizarea cu gunoi de grajd cum se poate dovedii?* 
D-na secretar:*Va fi prezentă o comisie și se va analiza atunci* 
Dl Panczel Csaba:*Domnule primar, pășunea cum o să fie delimitată?* 
Dl primar:*Am zis că aducem un topograf ca să delimiteze ca sa fiți în regulă* 
Dl Panczel Csaba:*Cei care primesc pășune o să fie verificați de APIA și trebuie să curețe 
pășunea că altfel nu primesc subvenție* 
D-na președintă:*Ce fac oamenii care au vaci în satul Pusta  că niciunul nu vrea să ia pășune, 
sunt cel puțin 30 de vaci în Pusta* 
Dl Mărginean Ioan:*Dacă nu vrea nimeni să o ia atunci rămân fără pășune* 
D-na președintă:*Nu vrea nimeni dar ei nu realizează că vor rămâne fără pășune, ei cred că 
va rămâne cum a fost până acuma* 
De la minutul 57:00 discuțiile se suprapun 
D-na Secretar:*Conform regulamentului cererile se vor depune în  termen de 10 zile de la 
data afișării anunțului, conform procedurii se va face atribuirea directă.* 
La minutul 58:18 discuțiile se suprapun 
D-na Secretar: * În cerere fiecare trebuie să specifice ce tarla dorește, în caz că sunt mai mulți 
solicitanți pe aceeași tarla se va trece prin atribuire prin strigare. După terminarea celor 10 
zile comisia analizează cererile, iar cele care nu au depus toate actele vor fi response, 
împotriva acestora se poate face și contestație dacă e cazul.* 
La minutul 61 discuțiile se suprapun 
Dl Moldovan Oliviu:*Referitor la apă, trebuie făcut cumva ca toți să aibă acces la apă* 
Dl primar:*Fiecare trebuie să își facă fântână* 
D-na Gabor:*Trebuie să știe fiecare că dacă beneficiază are și obligații. Acuma nu puteți să îl 
acuzați pe domnul primar că e împotriva voastră* 
Dl Mărginean:* Dacă nu este apă putem să tot săpăm* 
D-na Secretar:*Pentru domnii consilieri care aveți depuse cereri trebuie ca să depuneți și un 
plan de măsuri de pășunat cu acțiunile care se vor face pe pășunea închiriată. Lipsa acestui 
plan de măsuri de la dosar duce la respingerea cererii. 
La minutul 63 discuțiile se suprapun 
D-na Secretar:* Și acum propuneri pentru comisie 

1.Comisia  de atribuire direct va avea urmatoarea componenta: 
1.Pop Vasile                 consilier local                         - președinte; 
2.Fagaras Vasile Valentin , inspector Primăria comunei   -membru; 
3.Marginean Anica              consilier local                - membru; 
4.Balazs Levente                  consilier local      - membru; 
5.Gabor Elena                      consilier local       - membru. 

Consultant expert  cooptat   fara drept de vot 

Milasan Florin 
Membrii supleanti : 
1.Magda Ioan Nicolae  consilier personal pimar 
2. Buja Romeo              medic veterinar  
3. Moldovan Oliviu      consilier local  
4 Farcas Petru               consilier local  
 
 
 



       2.Comisia de contestatii  va avea urmatoarea  componenta: 
1.Suciu Ludovica Emilia                                secretar UAT Sincai  
2.Onac Dan Cristian                                       referent  
3. Moldovan Angelica                                    consilier local  
 
 

Secretar  al Comisiei   de atribuire directă a suprafețelor de pășune proprietate 
private   a comunei Șincai si  a  Comisiei   de contestatii : 

Kis Izabella  referent  compartiment agricol. 
Toţi consilierii sunt de accord cu propunerile făcute. 

 
Se supune spre aprobare Proiectul  de hotarâre privind aprobarea Regulamentului  de pasunat 
pentru pajistile  proprietate  privata  a UAT Sincai spre aprobare şi se aprobă cu 6 voturi 
pentru, 1 vot abținere Doamna Gabor Elena și 4 consilieri conflict de interese. 
D-na președintă prezintă notificarea Institutiei Prefectului ,.Notificare  la HCL. NR 5/15.01 
2019  privind aprobarea Nomenclatorului stradal. 
D-na Mărginean Anica:* Noi suntem din totdeauna maghiarii cu românii aici, dacă peste tot 
se poate de ce nu se poate și la noi, părerea mea este ca să se afișeze și în limba maghiară , 
fiecare hotărăște ce vrea* 
D-na Gabor:*Domna președintă deci nici eu nu am absolut  nimic împotrivă, și în maghiară și 
în română nu mă deranjează cu absolut  nimic, nora mea e unguroaică, nepotul meu e 
jumătate maghiar, și am susținut maghiarii la primărie, dar atâta timp cât prefectura ne 
notifică într-o bază legală părerea mea este că trebuie să respectăm notificarea prefecturii, 
părerea mea personală.* 
D-na Marginean:*Și noi dacă suntem contra?* 
D-na Gabor:* O să fim atacați în contecios administrativ* 
Dl primar:*Să ne atace în contecios și vom vedea ce va fi, cine va avea dreptate* 
D-na președintă:*Deci supunem spre aprobare nomenclatorul ?* 
D-na Secretar:*Deci nomenclatorul stradal  a fost aprobat, problema este daca modificăm sau  
revocam HCLnr 5 din 15.01 2019 –cu privire la aprobarea Nomenclatorului  stradal  , ca 
astfel denumirea străzii sa fie doar în limba română, în caz contrar vor fi aplicate  dispozițiile 
legii 544/2004* 
Se supune la vot HCLnr 5 din 15.01 2019 –cu privire la aprobarea Nomenclatorului  stradal  , 
10 consilieri sunt de acord să rămână HCL și 1 consilier abținere, doamna Gabor Elena. 
D-na secretar:* În şedinţa din luna viitoare se va prezenta raportul de activitate a domnului 
primar şi vă rog să vă întocmiţi şi dumneavoastră rapoartele de activitate . 
 
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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