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JUD MURES 

CONSILIUL LOCAL SINCAI 

 

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

 

                     Încheiat  azi  28 octombrie  2019    în şedinta  ordinară   a Consiliului 
local Şincai   ,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
                    Sedinta a fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr.114      din   
21.10  2019  prevederile  art. 133  alin (1), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. 

(3) lit. b)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

    Sunt prezenţi    noua   consilieri   din totalul de  unsprezece consilieri   lipseste 
dl Panczel Szilamer  si un  consilier a demisionat  dl Moldovan Oliviu . 
   La şedinţă mai  participă  domnul primar ,doamna  secretar   ,dl contabil . 
   Se  arata ca  din punct de vedere  procedural , şedinţa este legal constituită, 
potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

   Se prezinta  ordinea   de  zi  : 
   1.Proiect de  hotarare privind  constatarea încetării de drept a mandatului unui 
consilier  prin demisie a d –luiMoldovan Oliviu    
    2 Proiect de hotarare Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al 
aparatului de specialitate  al primarului comunei SINCAI , județul MUREȘ. 
    3. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
”Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de colectare si transport a 
deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, si operarea statiei de transfer 
Rîciu, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mureș - zona 7 Rîciu”  
   4. Proiect de hotarare privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru 
acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a 
producătorului din județul Mureș”și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT 
Mureș și diferinte organizații de preluare a responsabilităților (OIREP) 
   5.Proiect de hotarare privind  validarea Dispozitie primarului nr 109/2019  
privind  modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sincai  pe anul 
2019 . 
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei 
Şincai pe trimestrul– III - 2019 
  7. Proiect de hotărâreprivind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 
Comunei Șincai pe anul 2019 . 



   8.Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții ”Modernizare sistem de iluminat public în comuna 

Șincai , județul Mureș”  
 9. Proiect  de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri comunale în comuna Șincai, 
județul Mureș” actualizați ca urmare a modificărilor aduse de OUG nr. 114 / 

2018. 

 10. Proiect  de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico‐economici ai 
obiectivului de investiții ”Reabilitare, extindere și 

dotare școală gimnazială în localitatea Șincai, comuna Șincai, județul Mureș” 
actualizați ca urmare a  modificărilor aduse de OUG nr. 114 / 2018  

  11.Proiect de hotarare Privind aprobarea  Regulamentului de  organizare si 
functionare   a Consiliului local SINCAI. 
Dl primar  propune  sa se amane punctual 3 . Proiect de hotarare privind aprobarea 
încheierii unui act adiţional la ”Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de 
colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, si operarea 
statiei de transfer Rîciu, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului 
Mureș - zona 7 Rîciu” . la solicitarea   SC ECOLECT 
Pentru  o sedinta  viitoare si mai propune la ordinea de zi ; 
1.Proiect de hotarare  privind aprobarea  exploatări volumului de  lemn - care 
provin din pădurea proprietatea  U.A.T. COMUNA  ŞINCAI. 
2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la 
bugetul local al Comunei Şincai pentru Parohia Ordodoxă Romană Şincai Fanațe, 
în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate 
Se supune spre aprobarea ordinea de zi si  propunerile facute si se aproba  in 
unanimitate . 
    Se prezinta      Procesul verbal al sedintei ordinare din   luna   septembrie 2019, 
dupa prezentare nu sunt obiectii si se aproba in unanimitate. 
Se trece  la punctul     1. Proiect de  hotarare privind  constatarea încetării de drept 
a mandatului unui consilier  prin demisie a d –luiMoldovan Oliviu .   
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare  , avizul comisiei  de  
specialitate . 
Nu  sunt discuti.Se supune spre aprobare Proiect de  hotarare privind  constatarea 
încetării de drept a mandatului unui consilier  prin demisie a d –luiMoldovan 
Oliviu , se aproba cu noua  voturi pentru  un consilier  lipsa   un consilier 
demisionat  din totalul de unsprezece consilieri  conform HCL nr.35 din 28 
octombrie  2019 . 
2.Proiect de hotarare Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al 
aparatului de specialitate  al primarului comunei SINCAI , județul MUREȘ. 



 Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate . 
Se supune  spre aprobare”   Proiect de hotarare Privind aprobarea Organigramei și 
a Statului de funcții al aparatului de specialitate  al primarului comunei SINCAI , 
județul MUREȘ se aproba cu noua  voturi pentru  un consilier  lipsa   un consilier 
demisionat  din totalul de unsprezece consilieri  conform HCL nr.36 din  28 
octombrie   2019 . 
3.Proiect de hotarare privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru 
acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a 
producătorului din județul Mureș”și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT 
Mureș și diferinte organizații de preluare a responsabilităților (OIREP) 
. Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate. 
Se supune  spre aprobare  Proiect de hotarare privind avizarea “Protocolului de 
colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul 
răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”și a încheierii acestuia, între 
ADI ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a responsabilităților 
(OIREP) se aproba cu noua  voturi pentru  un consilier  lipsa   un consilier 
demisionat  din totalul de unsprezece consilieri  conform HCL nr.37 din  28 
octombrie   2019 . 
4. Proiect de hotarare privind  validarea Dispozitie primarului nr 109/2019  privind  
modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sincai  pe anul 2019 . 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate.Se supune  spre aprobare  si  se aproba cu noua  voturi pentru  un 
consilier  lipsa   un consilier demisionat  din totalul de unsprezece consilieri  
conform HCL nr.38 din  28 octombrie   2019 . 
5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei 
Şincai pe trimestrul– III - 2019 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate.Se supune  spre aprobare  si  se aproba cu noua  voturi pentru  un 
consilier  lipsa   un consilier demisionat  din totalul de unsprezece consilieri  
conform HCL nr.39 din  28 octombrie   2019 . 
6 Proiect de hotărâreprivind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 
Comunei Șincai pe anul 2019 .  
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate.Se supune  spre aprobare  si  se aproba cu noua  voturi pentru  un 
consilier  lipsa   un consilier demisionat  din totalul de unsprezece consilieri  
conform HCL nr.40 din  28 octombrie   2019 . 



7. Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții ”Modernizare sistem de iluminat public în comuna 

Șincai , județul Mureș”  
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate.Se supune  spre aprobare  si  se aproba cu noua  voturi pentru  un 
consilier  lipsa   un consilier demisionat  din totalul de unsprezece consilieri  
conform HCL nr.41 din  28 octombrie   2019 . 
In acest moment apare si dl  consilier Panczel Szilamer la sedinta. 
.8Proiect  de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri comunale în comuna Șincai, 
județul Mureș” actualizați ca urmare a modificărilor aduse de OUG nr. 114 / 

2018. Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  
de  specialitate.Se supune  spre aprobare  si  se aproba cu zece  voturi pentru  ,   un 
consilier demisionat  din totalul de unsprezece consilieri  conform HCL nr.42 din  
28 octombrie   2019 . 
Doamna Sandor Viorica *la ce drumuri se face referire?* 
Dl primar*Drumul Madaras si Pusta* 
9.Proiect  de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico‐economici ai 
obiectivului de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare școală gimnazială în 
localitatea Șincai, comuna Șincai, județul Mureș” actualizați ca urmare a 
modificărilor aduse de OUG nr. 114 / 2018 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate.Se supune  spre aprobare  si  se aproba cu zece  voturi pentru  ,   un 
consilier demisionat  din totalul de unsprezece consilieri  conform HCL nr.43 din  
28 octombrie   2019 . 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea  Regulamentului de  organizare si 
functionare   a Consiliului local Sincai. 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate.Se supune  spre aprobare  si  se aproba cu zece  voturi  pentru  ,   un 
consilier demisionat  din totalul de unsprezece consilieri  conform HCL nr.44 din  
28 octombrie   2019 . 
11. Proiect de hotarare  privind aprobarea  exploatări volumului de  lemn - care 
provin din pădurea proprietatea  U.A.T. COMUNA  ŞINCAI. 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate.Se supune  spre aprobare  si  se aproba cu zece  voturi  pentru  ,   un 
consilier demisionat  din totalul de unsprezece consilieri  conform HCL nr.45 din  
28 octombrie   2019 . 
Dl Panczel Csaba*Noi consilierii putem cumpara lemne?* 
Dl primar*Da*  



12.Proiect de hotărâre  privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la 
bugetul local al Comunei Şincai pentru Parohia Ordodoxă Romană Şincai Fanațe, 
în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate. 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate.  
Dl primar* bani sunt pentru  capela la Sincai Finate, iar la Pusta ne –am gandit sa 
transformam scoala   in capela ce ziceti? 
Sandor Viorica* in scoala se mai face o masa organizata, o pomana* 
Dl primar  *nu toata doar o camera unde mai poate face si o slujba,pana cand se va 
face o capela la Pusta, din materialul  de la   demolare scoala Lechincioara 
jumatate  se  va  da  pentru Pusta * 
Se supune  spre aprobare  si  se aproba cu zece  voturi  pentru  ,   un consilier 
demisionat  din totalul de unsprezece consilieri  conform HCL nr.46 din  28 
octombrie   2019 . 
D-na Marginean Anica  *daca parintele ar vrea  ar putea sa mearga intr-o duminica 
sa  faca slujba acolo* 
Dl.Pop Vasile  *as adresa o intrebare d-lui primar nu vreti sa renuntati la 
executarea  silita de demolare a gardului si a scarilor  pentru a putea intra in 
legalitate?* 
Dl primar*trebuie sa ma consult cu avocata  sa vedem care ar fi  consecintele, daca 
vreti putem discuta personal.* 
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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