
ROMANIA
JUD MURES
CONSILIUL LOCAL SINCAI

P R O C E S    V E R B A L
                     Încheiat  azi  9 septembrie  2020    în şedinta  extraordinară  a 
Consiliului local Şincai   ,convocata  la sediul Primăriei Şincai , sedinta s -a 
desfasurat cu participarea fizica a consilierilor si respectarea distantari sociale.
                    Sedinta a fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr. 74 din4.09 
2020,   prevederile  art. 133  alin (2), 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, 
art.24 din Ordonanla de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimuI starii de 
asediu ;si regimul starii de urgenta;DecretuI nr. 195/2020 privind instituirea stirii 
de urgenta  pe teritoriuIRomaniei, incepand cu data de 16 martie 2020,Decretul 
nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul
Romaniei;- Ordonanta militara nr.1/2020 privind unele  masuri de prima  urgenta 
care privesc aglomerarile de persoane si  circulatia transfrontaliera a unor bunuri;
- Ordonanta militara nr. 2 si 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii
COVlD-19.
    Sunt prezenţi  zece consilieri  lipseste doamna Macavei Petraliana Rodica  din 
totalul de unsprezece consilieri in functie .   La şedinţă mai  participă  domnul 
primar ,doamna  secretar si dl contabil .   Se  arata ca  din punct de vedere  
procedural , şedinţa este legal constituită, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,
Doamna presedinta Marginean Anica  prezinta  ordinea   de  zi  :
      1.Proiect de hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei
Şincai pe trimestrul – II – 2020.
      2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la 
bugetul local al Comunei Şincai pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe
anul 2020, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate.
     3 .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.  
     4. Proiect  de hotarare privind  validarea   Dispozitiei primarului nr 71 
/28.august 2020 privind modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 
Sincai  pe anul 2020.



Se supune spre aprobare ordinea de  zi si  se aproba in unanimitate de voturi .
Se prezinta Procesul verbal al sedintei extraordinare din  6.07   2020  si se supune 
spre aprobare si se aproba in unanimitate .
Se prezinta Procesul verbal al sedintei ordinare din   luna   31.07 2020  si se 
supune spre aprobare si se aproba in unanimitate .
     Se trece  la punctul  1.Proiect de hotărârea privind aprobarea execuţiei 
bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – II – 2020.
     Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare  , avizul comisiei  de
specialitate .  Nu  sunt discuti.Se supune spre aprobare   1.Proiect de hotărârea 
privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – II – 
2020 si se aproba  cu zece voturi pentru ,un consilier lipsa  din toatalul de 
unsprezece consilieri in functie   conform HCL nr.31 din  9 septembrie  2020 . 
     2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la 
bugetul local al Comunei Şincai pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe
anul 2020, 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 .Nu  sunt discuti.Se supune spre aprobare Proiect de hotărâre  privind
aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Şincai 
pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 2020, în baza O.G. nr. 
82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 si se aproba  cu zece voturi pentru ,un consilier 
lipsa  din toatalul de unsprezece consilieri in functie   conform HCL nr.32 din  9 
septembrie  2020   
      3. 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 .
Discutii :D-na Sandor Viorica;*de ce pentru unele  Biserici se aproba si la Pusta  
nu, despre ce suma este vorba?
Dl Primar:este vorba de 20.000 lei   este necesar  acum s a terminat picture si mai 
sunt multe de facut, se vor aloca sume si pentru alte biserici, vor trebui bani si 
pentru capele.
Sandor Viorica : este cam mult .
FD-na Gabor Elena *orice consilier  poate initia  Proiecte de hotarare ,poate cere   
si sprijin*
Se  supune spre  aprobare. 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 si se aproba  cu zece voturi pentru ,un consilier lipsa  din toatalul de 
unsprezece consilieri in functie  conform HCL nr.33 din  9 septembrie  2020   
      4. Proiect  de hotarare privind  validarea   Dispozitiei primarului nr 71 
/28.august 2020 privind modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 
Sincai  pe anul 2020.
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate .
Se  supune spre  aprobare  Proiectul  de hotarare privind  validarea   Dispozitiei 
primarului nr 71 /28.august 2020 privind modificarea Bugetului de venituri si 
cheltuieli al comunei Sincai  pe anul 2020  si se aproba  cu zece voturi pentru ,un 
consilier lipsa  din toatalul de unsprezece consilieri in functie    conform HCL nr.34 
din  9 septembrie  2020   .
       Discutii:Dl Panczel  Csaba:  am fost  la sedinta Consiliului de administratie a 
Scolii din comuna ,  sunt necesare foarte multe material pentru deschiderea  
anului scolar pentru a  intampina    imbolnavirea cu Covid 19, respective masti,  
dezinfectanti  si altele.
Toti consilieri sunt de accord sa se aprovizioneze cu cele necesare .
Dl Primar :  : vreau sa va aduc la cunostiinta ca  sunt depuse proiecte  pentru toate
strazile din comuna, pentru infiintarea unui teren de fotbal si un teren de joaca, 
se fac demersurile necesarae  pentru intabularea  drumurilor din comuna.
In inchiere vreau sa va    multumesc pentru colaborare in acest mandat si va 
doresc sanatate multa la toti.
       Alte probleme nefiind  la ordinea de zi  se încheie prezentul proces verbal în 
două exemplare  spre cele legale. 
Prezentul  proces verbal a fost intocmit conform inregistrarii audio.
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