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                     Încheiat  azi  30 mai   2019    în şedinta   ordinară   a Consiliului local 
Şincai   ,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
                     Sedinta a fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr 56 din   
24.05 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 ,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 hotarare  privind aprobarea Regulamentului  de instituire  si 
administrare a taxei speciale  de salubrizare in judetul Mures. 
2.Proiect de hotarare  privind inscrierea provizorie  in Cartea Funciara  a comunei 
Sincai a unor imobile situate  in extravilan(Drumuri de 
acces,santuri,canale,terenuri neproductive) pe proprietar Comuna Sincai,conform 
lucrarilor de inregistrare sistematica . 
         Se supune spre aprobare ordinea de zi  si se aproba in unanimitate. 
In continuare se prezinta si  supune  spre aprobare   Procesul verbal al sedintei 
ordinare 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 hotarare  privind aprobarea Regulamentului  de 
instituire  si administrare a taxei speciale  de salubrizare in judetul Mures. 
Dl primar propune  amanarea acestui proiect ,    arata  ca in conformitate cu  
Hotarea nr  8 din 23  mai 2019 a A.DI ECOLECT MURES , se proroga  cu 60 de zile 
incepand cu  data finalizarii  perioadei de mobilizare. 
Toti consilieri sunt de acord cu amanarea acestui proiect. 
2.Proiect de hotarare  privind inscrierea provizorie  in Cartea Funciara  a comunei 
Sincai a unor imobile situate  in extravilan(Drumuri de cces,santuri,canale,terenuri 
neproductive) pe proprietar Comuna Sincai,conform lucrarilor de inregistrare 
sistematica . 



 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate . 
Nu  sunt discutii.Se supune spre aprobare  Proiect de hotarare  privind inscrierea 
provizorie  in Cartea Funciara  a comunei Sincai a unor imobile situate  in 
extravilan(Drumuri de acces,santuri,canale,terenuri neproductive) pe proprietar 
Comuna Sincai,conform lucrarilor de inregistrare sistematica  si se aproba cu 
unsprezece voturi  pentru  din   totalul de unsprezece consilieri in functie conform 
HCL nr.21 din 30 mai  2019 . 
Doamna  secretar mai arat ca    s-a pus la dispozitia consilierilor  Declaratia de 
avere si interese , termen depunere 15 iunie. 
In continuare  doamna Sandor Viorica  arata ca o parte din  cetatenii din  satul 
Pusta  au trimis o scrisoare prin care solicita sa fie ajutati  cu  material 
lemnos,necesar  la construirea  in cimitirul din satul Pusta  a unui adapost lipit de 
clopotnita. 
Dl primar *da am discutat cu cetatenii  din Pusta  si acolo la clopotnita sa se faca 
un acoperis, normal ca  ceea ce sta in putinta noastra se va face.* 
Vreau sa va mai anunt ca  dupa cum stiti duminica este ziua Sincaiului , va 
asteptam sa va implicati si  sa veniti.Va multumim. 
     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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