
   

 

 

ROMÂNIA   

JUDEŢUL MUREŞ 

UAT COMUNA  ŞINCAI, CIF 4375836 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   

Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 
     

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞINCAI                                              

 

                                   PROCES VERBAL 

 

    Încheiat azi 16.11.2020, 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. 109 din 

10.11.2020 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 10 consilieri din totalul de 11, lipseşte d-nul BALAZS LEVENTE. La 

şedinţă mai participă domnul Primar, d-nul Secretar General delegat, 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. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea domnului primar Pop Vasile în 

funcţia de reprezentant legal al Comunei Șincai, pentru implementarea proiectelor 

„CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI 

CULTURALE ÎN LOCALITATEA  LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ”, proiect 

finanţat prin PNDR 2014 – 2020, submăsura 19.2, în baza contractului de finanţare 

C192074C204672800089/19.01.2018 și proiectul REABILITAREA, 

MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL 

LOC.ŞINCAI, COM.ŞINCAI  SI  REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA 

ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, 

COM.ŞINCAI proiect finanţat prin PNDR 2014 – 2020, submăsura 7.6, în baza 

contractului de finanţare C0760CN00021772800067/04.04.2018 

     2. Proiect de hotărare privind aprobarea solicitării prelungirii  scrisorii  de garanţie  cu 

nr. 171 din data de 24.07.2019  in valoare de 130.181,78 lei   eliberată de  FNGCIMM-

SA-IFN  în vederea garantării către A.F.I.R. a avansului solicitat pentru finanţarea 

proiectului CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI 

CULTURALE ÎN LOCALITATEA  LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ” 

-masura 19.2 până la data de 19.07.2021 

     Se supune spre aprobare ordinea de zi şi este aprobată în unanimitate -10 voturi. 

     Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi şi anume PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind numirea domnului primar Pop Vasile în funcţia de reprezentant legal al 

Comunei Șincai, pentru implementarea proiectelor „CONSTRUIRE CENTRU DE 

COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA  
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LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ”, proiect finanţat prin PNDR 2014 – 2020, 

submăsura 19.2, în baza contractului de finanţare C192074C204672800089/19.01.2018 

și proiectul REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA 

AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI, COM.ŞINCAI  SI  

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA 

AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, COM.ŞINCAI proiect 

finanţat prin PNDR 2014 – 2020, submăsura 7.6, în baza contractului de finanţare 

C0760CN00021772800067/04.04.2018.  

     Se prezintă referatul de aprobare şi raportul de specialitate. 

     Se supune spre aprobare proiectul de hotărare şi se aprobă cu 10 voturi pentru. 

     Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi şi anume Proiect de hotărare privind 

aprobarea solicitării prelungirii  scrisorii  de garanţie  cu nr. 171 din data de 24.07.2019  

in valoare de 130.181,78 lei   eliberată de  FNGCIMM-SA-IFN  în vederea garantării 

către A.F.I.R. a avansului solicitat pentru finanţarea proiectului CONSTRUIRE 

CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN 

LOCALITATEA  LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ” 

-masura 19.2 până la data de 19.07.2021 

     Se prezintă referatul de aprobare şi raportul de specialitate. 

     Se supune spre aprobare proiectul de hotărare şi se aprobă cu 10 voturi pentru. 

Diverse 

Moldovan Angelica- referitor la citire apă 

D-nul Primar- se citeşte în această săptămană 

Bucur Nicolaie- la Lechincioara vin mașinile mari, s-a cărat piatră și a început să 

alunece pămantul, este o problemă cu asfaltul dacă se continuă așa și nu o să fie măcar 

cu limită de greutate o să reparăm mai greu decat s-a făcut pană acum și dacă avem 

lucruri facute eu zic să le păstrăm 

D-nul Primar- drumul este județean, nu este în administrarea primăriei. Putem face 

adresă la consiliul județean, dar dacă ne pun restricție vom avea probleme cu orice 

transport.  

Viceprimar- dacă vrem să aducem o mașină de piatră atunci firma respectivă va trebui 

să scoată autorizație. Problema vine de la canalizare . S-a lucrat langă acostament și 

cand se lucrează la acostament e o problemă. Aceeași problemă este și la Mădăraș. Se 

lucrează la canalizare și se rupe drumul. 

Bucur Nicolaie- aș pune problema să se introducă o limită de viteză în comună, vin cu 

motocicletele și circulă ca pe autostradă, vin ăștia care urcă pe dealuri urcă pe la teren 

D-nul Primar- domnule Bucur asta nu este în sarcina primăriei, este limită de viteză în 

localitate de 50 km la oră și dacă aia circulă cu viteză trebuie să pună poliția, nu are 

treabă primăria. Noi putem face o adresă către poliție 

Bucur Nicolaie- eu v-am spus problemele. Este un lucru bun că se discută aceste 

probleme. 

D-nul Primar- am o rugăminte la d-voastră la Lechincioara. A fost șanț pe marginea 

drumului și e astupat. Vă rog în calitate de consilier să luați inițiativa. Fiecare să facă 

șanțul. 



Bucur Nicolaie- legat de șanțuri, stalpi au fost puși în șanț, canalizarea a fost pusă în 

șanț, nu ai cum face șanțul. Drumul e îngust .Oamenii nu au unde parca. Este linie 

continuă și nu este voie să parcheze. La mine la poartă eu tai iarba, curăț.  

Primar – Acolo este curba unde nu se poate realiza parcare, iar mai benefic ar fi să 

facem șant. Nu putem realiza o parcare la fiecare poartă. În mod normal, drumul 

aparține de Consiliul Județean, ei ar trebui să facă. Noi ca să ne gospodărim ar trebui să 

facem șant, pentru că toată apa din drum curge pe margine, dacă nu are unde să se 

scurgă, se cumulează pe acel loc. Sunteţi consilier și vă rog să luați inițiativa de a face 

șanțuri, iar noi ca și instituție vă ajutăm să încărcăm pământul cu buldo îl ducem să nu 

rămană nicăieri. 

Bucur – eu vin și cu o altă problemă.,Chiar este nevoie de șanț ?  

Primar – da 

Bucur – eu locuiesc de mult acolo chiar nu am simțit și nu a venit în curte, așa ceva nu a 

fost. Numai de dragul să fie șanț acolo chiar nu văd, dacă cineva îmi dovedește, da 

domnule băltește apa în curte la mine, uite la Radu cand vin ploile alea mari și intră în 

curte da el are probleme, dacă are canl făcut, șanț acolo este rezolvată problema. 

Primar – dacă nu faceți dumneavoastră, facem noi, Primăria. 

Bucur – nu e vorba că trebuie să facă Primăria, problema este dacă e nevoie de șant, 

cum e mai frumos? Cu șanț sau fără șant? Eu locuiesc acolo, nu dumneata, eu consider 

că nu e nevoie de șanț, o să rog vecini să facem o hartie că nu e nevoie de șanț. 

Primar – D-nule Bucur e domeniul public, pe domeniu privat faceți ce vreți, pe 

domeniul public nu. Eu v-am rugat fă faceți șanț, iar d-ta ești contra. Eu mă gândeam că 

aven un sprijin în persoana dumneavoastră să facem șanț.  

Bucur – fără discuție, dacă se merită și se poate să se facă șanț și o să se adune apa și la 

mine și stâlpul e acolo și o să băltească la mine în poartă, atunci o să veniți cu pompe să 

scoateți apa din șant. E ușor de zis să faci șant, dar oare se poate? 

Viceprimar – eu propun să mergem la fața locului. Nu putem discuta probleme tehnice 

din birou. 

Bucur – dacă se poate eu îl voi face, nu e nevoie să vină Primăria să îl facă.  

Viceprimar – În urma precipitaților rezultă ceva apă, drumurile se strică atunci când nu 

există șanțuri. 

Bucur – veniți la fața locului, noi am mai colaborat, știți problema cu pădurile și cu oile.  

Viceprimar – de pădurea din zonă, răspunde pădurarul. E în gestiunea lui, răspunde 

pentru animale și este sancționat pentru asta.  

Bucur – să veniți la fața locului, aș fi curios să văd cine scoate stâlpul.  

Angelica – pot să intervin dacă s-a încheiat discuția? Apropo, de tăiat lemne, o să fie? 

Viceprimar – la următoarea ședință o să fie introdus pe ordinea de zi acest punct. 

Angelica – lemnele să nu se mai înstrăineze, se vând multe lemne la străini, omul nu 

poate să își asigure transportul și pădurarul se grăbește să dea lemnul.  

Viceprimar – când e vorba de privat nu ne putem băga, a fost tăiat lemn pe picior și a 

cumpărat o firmă, l-a exploatat și vândut la cine a vrut. 

Angelica – chiar și în acest caz, este pădurar la pădurea comunei Șincai. Oamenii nu 

sunt înştiinţaţi că se taie lemne. 

Viceprimar – la străini nu s-a dat niciun lemn. 

Primar – se vor tăia 53 m3 de lemn.  



Viceprimar – 53 cu 17 m3. 

Primar – așa vrem să îl dăm celor care nu au gaz. Vrem să le ducem lemnul acasă. Vom 

vedea câți oameni vor fi. Sunt 53 m3 și dacă sunt 50 de oameni, o să ajungă 1 

m3/persoană. Vrem să le dăm celor din sat și care nu au gaz. O să le ducem direct acasă. 

Viorica – la Pusta sunt două familii. 

Viceprimar – noi am mers pe ideea asta, cei care au ajutor de încălzire. 

Petraliana – aș vrea să întreb despre ajutorul de încălzire. Cine se încadrează?  

Viceprimar – pe avizierul Primăriei sunt expuse condițiile pentru a beneficia de ajutor 

de încălzire și cuantumul indemnizației. Trebuie să vedem câte persoane sunt trecute în 

Registrul Agricol, iar acestea trebuie să facă dovadă cu adeverinţa de venit de la 

angajator, iar dacă nu e angajat se solicită de  primărie, de la ANAF dovada veniturilor. 

De multe ori oamenii nu înţeleg că deși o persoane nu locuieşte în fapt la adresa 

respectivă, apare în Registrul Agricol pe poziția respectivă. Sunt persoane care nu s-au 

încadrat pentru că erau plecați în străinătate 

Lazăr – am o întrebare. Nu cumva putem schimba programul. Să fie mai de dimineață. 

Secretarul- programul ședințelor?  

Lazăr- eu lucrez și angajatorul îmi face probleme. 

Viceprimar – anagajatorul este obligat prin lege să vă asigure prezența la ședințe. 

Secretar – mai de dimineață se poate pune, la ora 9:00. La 8:00 este prea devreme. 

     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 


