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        Încheiat  azi 28 martie   2019    în şedinta   ordinară   a Consiliului local Şincai   

,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 

        Sedinta a fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr.33 din 22 03 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  . 

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 mandatarea  reprezentantului  autorităţii 

deliberative a comunei Sincai de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST 

MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 

respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a  S.C. „Compania Aquaserv” 

S.A. 

2. Raport anual  privind starea economica,sociala si de mediu a unitatii 

administrativ teritoriala 2018 . Prezinta  Dl Primar Huza Grigore. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi  si se aproba in unanimitate. 

In continuare se supune  spre aprobare   Procesul verbal al sedintei ordinare din   luna 

februarie  2019. dupa prezentare nu au fost discutii, se supune spre aprobare  si se aproba in 

unanimitate. 

Se trece  la punctul 1 . 

       1. Proiect de  hotarare privind mandatarea  reprezentantului  autorităţii 

deliberative a comunei Sincai de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST 

MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 

respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de 



canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a  S.C. „Compania Aquaserv” 

S.A. 

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 

mandatarea  reprezentantului  autorităţii deliberative a comunei Sincai de a vota în Adunarea 

Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului 

de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a  S.C. 

„Compania Aquaserv” S.A. si se aproba conform H.C.L.nr.11 din  28.03  2019   in 

unanimitate. 

Doamna presedinte   da cuvantul d –lui primar sa  prezinte Raport anual  privind 

starea economica,sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriala 2018 .  

D-na Preşedintă: *dacă cineva are ceva de obiectat...dacă nu încheiem şedinţa* 

D-na Secretar: *îmi daţi voie doamna preşedintă, vreau să vă informez că am 

primit notificare de la Institutia Prefectului Tg Mureş prin care ne comunică că în data de 

21.03.2019 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Mureş, secţia Contecios Administrativ 

şi Fiscal, acţiunea formulată de către prefectul judeţului Mureş, în contradictoriu cu 

pârâtul Consiliul Local al comunei Şincai, având ca obiect anularea HCL nr.5 din 

15.01.2109 privind aprobarea nomenclatorului stradal adoptată de consiliul local al 

comunei Şincai.* 

Dl Primar* Aţi văzut că avem foarte mari restanţe la impozite şi taxe, este vorba de 

aproape 10 miliarde, domnilor consilieri vă rog să interveniţi şi dumneavoastră la cetăţenii 

din comună să vină să îşi achite datoria. Vom începe executările silite. Aceasta este singura 

soluţie. Noi avem cofinanţări la proiecte, avem nevoie de bani. Sunt foarte multe lucruri de 

făcut, de exemplu la Şincai Fânaţe ar trebuii introdusă conducta de apă unde nu este. N-aţi 

venit cu nici un proiect viabil, domnul Pop râdeţi dar nu e de râs* 

Dl Pop: *mă abţin...* 

Dl Primar*suntem  în postul mare eu vă doresc sănătate...* 

Mărginean Ioan*... car apă cu bidoanele...* 

La minutul 36:41 discuţiile se suprapun. 

Dl Pop:* Mi-aţi intentat un proces pentru Urbanism, de ce nu renunţaţi la proces?* 

Dl Primar:*La proces?* 



Dl Pop:*da* 

Dl Primar:* Nu ştiu în ce stadiu e procesul...da, da este suspendat* 

Dl Pop:*Dvs puteţi renunţa, că v-am pus acolo 80 şi ceva de file* 

Dl Primar*Să vedem care e procedura, mi se pare că mai trebuie să depuneţi 

dumneavoastră ceva acte* 

Dl Pop:*Mi-aţi cerut ceva, v-am mai depus...* 

Dl Primar*O să mai discut cu avocata* 

Dl Pop*Nu avocatul a intentat procesul ci dumneavoastră* 

Dl Primar*Trebuie să consult avocata* 

Dl Pop*Dumneavoastră aţi zis să venim cu proiecte...* 

Dl Primar*Staţi un pic domnul Pop, proiectul e proiect şi ceea ce aţi cerut 

dumneavoastră, dumneavoastră aţi construit fără autorizaţie* 

Dl Pop*Pentru asta am plătit amendă şi vreau să intru în legalitate* 

Dl Primar*Pentru asta noi va trebuii să verificăm în toată localitatea, cine a  construit 

fără autorizaţie şi să amendaăm* 

 

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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