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                                   PROCES VERBAL 

 

    Încheiat azi 09.11.2020, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei 

Şincai întrunit la sediul Primăriei Şincai.  

     Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr. 105 din 

04.11.2020 în baza prevederilor art. 133 alin. (1),art. 134 alin. (1) lit.a), alin. (2), alin. 

(3) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

     Sunt prezenţi 9 consilieri şi 2 consilieri supleanţi din totalul de 11. La şedinţă mai 

participă domnul Primar, d-nul Secretar General delegate, d-nul consilier personal al 

Primarului. Pentru conducerea şedinţei este desemnat cel mai în varstă consilier şi 

anume d-nul Panczel Francisc. 

     Se arată că din punct de vedere procedural şedinţa este legal constituită, potrivit 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

     Se prezinta proiectul ordinii de zi 

1. Validare mandate consilieri locali 

2. Hotărare alegere viceprimar Comuna Şincai 

3. Hotărare alegere comisii de specialitate 

Se supune spre aprobare ordinea de zi şi este aprobată în unanimitate -9 voturi. 

     Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi şi anume validare mandate consilieri locali. 

D-nul Secretar General delegat prezintă Încheierea civilă nr. 6487 din 30.10.2020, 

Dosar nr. 11948/320/2020, privind validarea mandatelor de consilier local în cadrul 

Consiliului Local al Comunei Şincai, judeţul Mureş, atribuite în urma alegerilor pentru 

autorităţile administraţiei publice locale din 27.09.2020 domnului Lazăr Adrian şi 

domnului Bucur Nicolaie. 

      Este depus jurămăntul ,,  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 îmi ajute Dumnezeu ! ,, de către domnul Lazăr Adrian şi domnul Bucur 

Nicolaie. 

     Se trece la punctul 2 alegere viceprimar Comuna Şincai 

    Preşedintele de şedinţă solicit consilierilor locali să facă propuneri pentru funcţia de 

viceprimar al Comunei Şincai. D-nul Balazs Levente îl propune pe d-nul Panczel 

Szilamer. Alte propuneri nu au fost.  

Se trece la vot care este secret. Fiecare consilier local este strigat nominal, i se 

înmanează un buletin de vot, iar după ce votează introduce buletinul de vot în urnă. 

După ce au votat toţi consilierii se numără voturile, se constată că toate cele 11 voturi 
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sunt valabil exprimate. Rezultatul votului pentru alegerea viceprimarului Comunei 

Şincai este următorul 

-Panczel Szilamer -11 voturi 

În urma rezultatelor votului este declarat ales viceprimar al Comunei Şincai d-nul 

Panczel Szilamer. 

    Se trece la punctul 3 alegere comisii de specialitate 

    Se fac propuneri pentru membrii comisiilor de specialitate astfel  

        pentru - Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea         

teritoriului şi urbanism sunt propuşi următorii Panczel Szilamer,  Lazăr Adrian, Negrea 

Alexandru, Panczel Francisc, Bucur Nicolaie care sunt votaţi în unanimitate-11 voturi   

        pentru- Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant, sănătate şi 

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului sunt propuşi Şandor Viorica,  

Panczel Csaba,  Szabo Mihail  care sunt votaţi în unanimitate-11 voturi            

         pentru- Comisia juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism sunt propuşi 

următorii Moldovan Angelica, Balazs Levente, Macavei Petraliana Rodica care sunt 

votaţi în unanimitate-11 voturi   

     Alte problem nefiind la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară şedinţa inchisă 

şi se încheie procesul verbal în doua exemplare spre cele legale. 

 

 

 Preşedinte de şedinţă 

      Panczel Francisc 

 

 

 

 

Întocmit Secretar General delegat, 

          Onac Dan Cristian 


