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                     Încheiat  azi  29 noiembrie   2019    în şedinta  ordinară   a Consiliului local Şincai   
,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
                    Sedinta a fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr.133    din   22.11  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    zece   consilieri   din totalul de  unsprezece consilieri     si un  consilier a 
demisionat  dl Moldovan Oliviu  si doamna  Macavei Petraliana Rodica   al carui mandate va fi 
supus spre validare  in sedinta  ordinara. 
   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  validarea  mandatului  de consilier a doamnei Macavei Petraliana  
 Rodica.                                                                                      
      2.Proiect de hotarare privind  transformarea  postului de executie  inspector clasa I grad 
profesional Debutant  in inspector  clasa I  Asistent -Compartimentului 
Agricol,Cadastru,Urbanism,Relatii publice ,  in cadrul   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 stabilirea  impozitelor si taxelor locale , precum  si a taxelor                                  
             speciale ,pe anul 2020. 

    5.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local 
Sincai  pe  o perioadă de trei luni( decembrie   2019-februarie 2020 ) 
Se supune spre aprobarea ordinea de zi  si se aproba  in unanimitate . 
    Se prezinta      Procesul verbal al sedintei ordinare din   luna   octombrie 2019, dupa prezentare nu 
sunt obiectii si se aproba in unanimitate. 
Se trece  la punctul     1. Proiect de hotarare    privind  validarea  mandatului  de consilier a doamnei 
Macavei Petraliana Rodica.                                                                                   
 Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare  , avizul comisiei  de  specialitate . 
Membri comisiei de validare  sunt rugaţi să examineze legalitatea   validarii mandatului de consilier  
a d-nei Macavei  Petraliana  Rodica .  
Se face o scurtă pauză, sens în care secretarul comunei pune la dispoziţia comisiei sustinerea  
partidului  PNL.. 
În continuare Comisia de validare propunei validarea  mandatului de consilier a d-nei  Macavei 
Petraliana Rodica , validarea prin votul deschis 
  



Nu  sunt discuti.Se supune spre aprobare Proiect de hotarare    privind  validarea  mandatului  de consilier a 
doamnei Macavei Petraliana Rodica                                                                                         
 , se aproba cu  zece voturi  pentru   un consilier demisionat  din totalul de unsprezece consilieri  conform 
HCL nr47  din 29 noiembrie 2019 . 
 În continuare se trece la depunerea jurământului, :  
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună – credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 

priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei SINCAI ”. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 juramant pe care il si semneaza. 

      2.Proiect de hotarare privind  transformarea  postului de executie  inspector clasa I grad 
profesional Debutant  in inspector  clasa I  Asistent -Compartimentului 
Agricol,Cadastru,Urbanism,Relatii publice ,  in cadrul   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  transformarea  postului de executie  
inspector clasa I grad profesional Debutant  in inspector  clasa I  Asistent -Compartimentului 
Agricol,Cadastru,Urbanism,Relatii publice ,  in cadrul   Organigramei și a Statului de funcții al 
aparatului de specialitate  al primarului comunei SINCAI , județul MUREȘ si se aproba  in 
unanimitate de voturi conform H.C.L. nr48   din 29 noiembrie 2019 
      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”  
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate. 
Discutii; Dl Panczel Csaba  as vrea sa l intreb pe dl primar daca a vorbit cu  firma* 
Dl Primar  am vorbit cu dl Iyes  si am intrebat de cand   incepe  colectarea selectiva si au  zis ca de 
la 1 decembrie,  va rog pe dumneavoastra  sa faceti un pic de publicitate in comuna sa stie oamenii 
ce trebuie sa faca,daca se aduna selectiv  este in avantajul nostru ,se castiga si niste bani, 
Dl Marginean Ioan  *si daca nu sunt pubele la Pusta/ 
Dl Primar de cand se va colecta selective se vor pune si la Pusta .,noi vom cantari si masina  sa nu 
avem surpize ,la Pusta se va schimba data de colectare sa fie impreuna cu Sincai,  discutiile se 
suprapun. 
 Societatile comerciale trebuie sa incheie contracte cu  noi, sa si declare cantitatea de deseuri . 
Dna Sandor Viorica *dar noi societatile avem contracte* 
Dl primar nu mai aveti trebuie sa faceti cu  Primaria* 
Dna Moldovan Angelica*dl primar ,firma asta nu are responsabilitatea sa mai aduca  ghene ca nui 
sunt destule?* 
Dl primar *da ei ar trebui sa mai aduca dar este si interesul nostru* 
Se supune  spre aprobare     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” si se aproba  in unanimitate de voturi conform H.C.L.  
nr49    din 29 noiembrie 2019. 
              4.Proiect de hotarare privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale , precum  si a taxelor   
speciale ,pe anul 2020.  
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate. 
Dl contabil  - impozitele raman la nivelul anului trecut si se indexeaza cu rata inflatiei. 



         Se supune  spre aprobare proiect de hotarare privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale , 
precum  si a taxelor   speciale ,pe anul 2020. si se aproba  in unanimitate de voturi conform H.C.L.  
nr 50    din 29 noiembrie 2019. 
   5.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local 
Sincai  pe  o perioadă de trei luni( decembrie   2019-februarie 2020 ) 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate. 
            Se supune spre  aprobare Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
şedinţele Consiliului local Sincai  pe  o perioadă de trei luni( decembrie   2019-februarie 2020 ) si se 
aproba  in unanimitate de voturi conform H.C.L.  nr 51     din 29 noiembrie 2019. 

             Dl Pop Vasile  am o intrebare pe telepul mare locuiesc Boldi Istvan si Bota Erika are patru copii  
             Nu  are nr.de casa pe ce motiv nu i se da nr de casa . 
             Dl primar sa vina sa depuna o cerere si  ii dam raspunsul* 
                D-na secretar problema  este ca dL Boldi Istvan si  Bota Erika nu au casa lor asta i problema ,  
            de acum inainte   adeverintele pentru casa de locuit se va da conform noului Nomenclator 
             aprobat de dumneavoastra  pentru cei indreptatiti. 
            Dl Pop  V, de ce a fost lasat sa construiasca  casa  atunci* 
            Dl primar dar cine l -a lasat? ,  a fost construit de mai mult timp,   dl viceprimar a fost amendat    
            pentru aceste  case . 
            Dl Pop  V .am intrebat si la sedinta anterioara despre proces...* 
             Dl Primar probleme  personale le discutam in particular  
             D-na Gabor Elena * dumneavoastra discutati  numai probleme personale ,e corect? Ar trebui sa  
           va puna si un sens giratoriu in fata magazinului ca deja ai multe masini care aduc paine , 
            dl Pop Vasile * doamna Gabor  dumneata  iti depasesti.... intrebam de proces  
            D na Gabor  * daca dumneata iti discuti problemele personale chiar si la diverse noua nu ne  
           convine...,are  birou ,are audiente...* 
           D-nul Pop V. *Doamna  Gabor dumneata esti  consilierul personal a primarului ?* 
            D na Gabor * Eu nu sunt consilierul nimanui eu sunt consilier local  aleasa de cetateni si nu vin   
           sa discut probleme personale ,daca nu aveti  autorizatie de constructie  puteti sa mergeti la  primar  
           sa discutati ....* 
           Dl viceprimar pentru orice autorizare trebuie  Extras de carte  funciara fara de care nu se poate   
           racorda la nimic. 
           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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