
   

 

 

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 17.12.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei 
Şincai întrunit la sediul Primăriei Şincai.  
     Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr. 130 din 
11.12.2020 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 11 consilieri din totalul de 11. La şedinţă mai participă domnul Primar, d-nul 
Secretar General al comun ei delegat, d-nul consilier personal al Primarului.  
     Se arată că din punct de vedere procedural şedinţa este legal constituită, potrivit OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ. 
Onac Dan-Cristian – Secretar general al comunei delegat– Este invitat d-nul Balazs Levente 
să preia conducerea ședinței. 
Balazs Levente -  Convocator: În conformitate cu Dispoziţia Primarului Comunei Şincai nr. 
130/11.12.2020 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local Şincai, care va avea loc 
în data de 17.12.2020  ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Şincai şi se va desfăşura cu 
participarea fizică a consilierilor locali, cu respectarea distanţări sociale, avand următoarea 
ordine de zi: 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind renumerotarea hotărârilor consiliului local al comunei 
Șincai, adoptate în ședința extraordinară din data de 09.11.2020, în ședința extraordinară 
din data de 16.11.2020, respectiv în ședința extraordinare din data de 27.11.2020; 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 
Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru perioada  decembrie 2020 - februarie 2021; 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai 
nr.90/2020 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 
2020; 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe 
trimestrul – III – 2020; 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentantului Comunei Șincai în 
Adunarea Generală a A.D.I. „AQUA INVEST MUREȘ”; 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentantului comunei Șincai în 
Adunarea Generală a Asociației LEADER POARTA CÂMPIEI MUREȘENE; 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentantului Comunei Șincai în 
Adunarea Generală a A.D.I. „ECOLECT MUREŞ”; 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentantului comunei Șincai în 
Adunarea Generală a A.D.I. ”Câmpia Mureșeană”; 
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea a doi  reprezentanţi ai Consiliului Local comunei 
Șincai, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Șincai, în anul şcolar 2020-2021; 
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a 
taxelor speciale, pe anul 2021; 
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11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență 
și reprezentare juridică în litigiile având ca și parte U.A.T comuna Șincai, comisia de fond 
funciar local și instituția Primarului comunei Șincai. 
Se supune la vot adoptarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru. 
Balazs Levente -Se solicită din partea d-nului Primar suplimentarea cu 2 proiecte de hotărare 
în regim de urgență și anume: 
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind infiinţarea Serviciului Public Local de Gospodărire 
Comunală la nivelul comunei Şincai; 
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea d-lui POP VASILE în calitatea sa de primar al 
comunei Șincai ca reprezentant legal al proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”. 
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru. 
Balazs Levente-Se supune la vot adoptarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 
data din 27.11.2020.Se aprobă cu 11 voturi pentru. 
Doamna Șandor Viorica – Domnule președinte, am citit materialele.. solicit să votez pentru, 
la toate punctele de pe ordinea de zi, și consemnarea acestui aspect pentru a mă putea 
învoi din cauza unei probleme medicale.  
Balasz Levente – Se acordă învoirea și se consemnează votul. 
Balasz Levente -Trecem la punctul 1: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind renumerotarea 
hotărârilor consiliului local al comunei Șincai, adoptate în ședința extraordinară din data de 
09.11.2020, în ședința extraordinară din data de 16.11.2020, respectiv în ședința 
extraordinară din data de 27.11.2020; Probleme, întrebări, propuneri, amendamente?  
Panczel Francis - Probleme vreau sa zic eu, în legătură cu tomberoanele de la noi... 
Balazs Levente – Nu la acest punct, legat de subiect. 
Se supune la vot proiectul de hotărare. Se adoptă cu 11 voturi pentru. 
Balasz Levente -Trecem la punctul 2: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru perioada  decembrie 
2020 - februarie 2021;  
Balazs Levente: Întrebări? 
Primar: d-nule secretar explicați vă rog. 
Secretar General al comunei – Fiecare consilier va prezida ședințele timp de 3 luni, cutumiar, 
în ordine alfabetică, începem de la A, B, iar domnul Balasz este primul.  
Se supune la vot proiectul de hotărare. Se adoptă cu 11 voturi pentru. 
Balasz Levente– Trecem la punctul 3: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției 
Primarului Comunei Șincai nr.90/2020 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli 
al Comunei Șincai pe anul 2020; Probleme, întrebări, propuneri, amendamente? 
Secretar General al comunei – A fost o repartizată de către Guvern o sumă prin H G și era 
necesar ca să fie prevăzută în buget.  
Se supune la vot proiectul de hotărare. Se adoptă cu 11 voturi pentru. 
Balasz Levente – Președinte de ședință – Trecem la punctul 4: PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe trimestrul – III – 2020; 
Probleme, întrebări, propuneri, amendamente? 
Bucur Nicolaie – Putem și noi să știm bugetul? Adică atât numa bugetul și gata, doar îl 
aprobăm? 
Secretar General al comunei – Acum se aprobă execuția bugetară și nu bugetul pe 2020, 
bugetul se regăsește în materiale de ședință. 
Bucur Nicolaie – Atât numa să știm.  
Se supune la vot proiectul de hotărare. Se adoptă cu 11 voturi pentru. 



Balasz Levente – Președinte de ședință – Punctul 5: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
nominalizarea reprezentantului Comunei Șincai în Adunarea Generală a A.D.I. „AQUA 
INVEST MUREȘ”; Probleme, întrebări, propuneri, amendamente? 
Se supune la vot proiectul de hotărare. Se adoptă cu 11 voturi pentru. 
Balasz Levente – Președinte de ședință – Punctul 6: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
nominalizarea reprezentantului comunei Șincai în Adunarea Generală a Asociației LEADER 
POARTA CÂMPIEI MUREȘENE; Probleme, întrebări, propuneri, amendamente? 
Se supune la vot proiectul de hotărare. Se adoptă cu 11 voturi pentru. 
Balasz Levente -Punctul 7: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentantului 
Comunei Șincai în Adunarea Generală a A.D.I. „ECOLECT MUREŞ”; Probleme, întrebări, 
propuneri, amendamente? 
Se supune la vot proiectul de hotărare. Se adoptă cu 11 voturi pentru. 
Balasz Levente -Punctul 8: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentantului 
comunei Șincai în Adunarea Generală a A.D.I. ”Câmpia Mureșeană”; Probleme, întrebări, 
propuneri, amendamente? 
Se supune la vot proiectul de hotărare. Se adoptă cu 11 voturi pentru. 
Balasz Levente -Punctul 9: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea a doi  reprezentanţi ai 
Consiliului Local comunei Șincai, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Șincai, în 
anul şcolar 2020-2021 Probleme, întrebări, propuneri, amendamente? Persoanele 
nominalizate sunt : Moldovan Angelica și Panczel Csaba. 
Se supune la vot proiectul de hotărare. Se adoptă cu 11 voturi pentru. 
Balasz Levente -Punctul 10: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor 
locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021; Probleme, întrebări, propuneri, 
amendamente? 
Secretar General al comunei- Impozitele și taxele rămân la fel ca și anul trecut, au fost doar 
indexate cu rata inflației, 3,8%.  
Panczel Csaba: Nu este nimic în plus? 
Secretar General al comunei- Nu, sunt doar indexate cu rata inflației, conform prevedrilor 
legale în vigoare. 
Primar: Noi nu mărim nimica, actualizăm doar cu cât prevede Legea, noi nu mărim nimica, 
Codul Fiscal ne obligă. În alți ani a crescut cu 10%, momentan nu mărim nimica. 
Panczel Csaba: S-a mai întâmplat că nu am mărit, 2 -3 ani nu am mărit și dupaia a fost 
cuantumul mare și toată lumea era revoltată. Dacă mergem pe cât zice legea, e în regulă. 
Balasz Levente – Se supune la vot proiectul de hotărare. Se adoptă cu 11 voturi pentru. 
Balasz Levente -Punctul 11: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziției de servicii 
de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca și parte U.A.T comuna 
Șincai, comisia de fond funciar local și instituția Primarului comunei Șincai; Probleme, 
întrebări, propuneri, amendamente? 
Se supune la vot proiectul de hotărare. Se adoptă cu 11 voturi pentru. 
Balasz Levente -Punctul 12 suplimentat: PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind infiinţarea 
Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală la nivelul comunei Şincai; 
Probleme, întrebări, propuneri, amendamente? 
Panczel Csaba: câteva cuvinte, despre ce e vorba, să ne explicați proiectul. 
Secretar General al comunei -avem depus un proiect pe GAL care ne obligă să înființăm un 
serviciu local de gospodărire, pentru a fi eligibili, cum ar fi tot ce ține de gospodărire, 
parcuri, spații verzi, toate serviciile care se oferă cetățenilor comunei. 
Moldovan Angelica: Care ține de primărie? 
Secretar General al comunei -da, serviciile pe care le oferă cetățenilor. 
Primar: Avem depus un proiect pe GAL și nu putem obține finanțarea și masina dacă nu 
înființăm serviciul. Teoretic nu aveam în plan să facem astăzi. 



Secretar General al comunei -avem termen până la sfârșitul anului pentru a nu pierde 
proiectul.  
Primar: Dacă nu avem înființat serviciul, ne va respinge finanțarea. 
Balasz Levente – Președinte de ședință – Pentru a fi eligbili 
Bucur Nicolaie – Și asta prevede noi angajări la Primărie? 
Secretar General al comunei – Nu 
Primar – Nu  
Secretar General al comunei -Se înființează în subordinea Consiliului Local, dar deocamdată 
fără să fie personal angajat. O să vedem în viitor. Tot prin consiliu vor trece și angajarările.  
Balasz Levente – Se supune la vot proiectul de hotărare. Se adoptă cu 11 voturi pentru. 
Balasz Levente -Punctul 13 suplimentat: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea d-lui 
POP VASILE în calitatea sa de primar al comunei Șincai ca reprezentant legal al proiectului 
„DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, 
JUDEȚUL MUREȘ”. Probleme, întrebări, propuneri, amendamente?  
Se supune la vot proiectul de hotărare. Se adoptă cu 11 voturi pentru. 
Diverse 
Panczel Csaba: Domnul Panczel la diverse, voia să spună ceva. Domnul Panczel... 
Panczel Francisc: În legătură cu gunoiul, s-au distrus tomberoanele, toate sunt distruse, 
trântesc, rup, acolo lasă gunoiul. Trebuie atrasă atenția la ei sau să aducă alte tomberoane, 
dacă nu. 
Panczel Szilamer: Se va desface contractul și se vor înlocui tomberoanele, o să vină alta 
firmă. 
Szabo Mihail: Nu îi interesează, pur și simplu. 
Panczel Szilamer: Deci ideea e că ei, trebuiau să ne asigure pubele pentru.... nu și-a atins 
obiectivul.....neinteligibil – rumoare în sală.  
Balasz Levente – Președinte de ședință – Sunt vechi, sunt de plastic și trebuie schimbate, nu 
au grijă de ele. Cum au trecut cu gunoiul, îl aruncă în poartă, acolo îl lasă. 
Moldovan Angelica – Întradevăr, un tomberon au adus la noi în sat și nu o mai adus. S-a 
văzut că este necesar. 
Panczel Csaba – Era să cadă când am venit, nu știu cum a putut să trântească că s-a rupt o 
parte.  
Lazăr Adrian – Da, da, așa se rupe. 
Moldovan Angelica – E din plastic, dacă e trânit, normal. 
Panczel Szilamer – Problema e cu toți operatorii, când a fost ală de la Deda, exact aceeași 
problemă. Au venit ăștia de la Ceuaș, exact aceeași problemă. De parcă îs praf... 
Szabo Mihail – Nu că praf, ăștia mai amărâți nu se gândesc, nu le pasă... 
Panczel Szilamer – L-am suant pe șeful de la stația de transfer să aibă grijă, că nu lucră. 
Lazăr Adrian  - Am și eu o întrebare, în legătură cu capacul de canal. Și ieri o venit și iarăși 
este mai jos, tot pun balastru cu roaba, nu mai putem ieși cu mașinile. Ajunge baia în capac.  
Panczel Szilamer – Am fost cu domnul primar, acolo necesită un utilaj, al nostru nu este 
funcțional, cum prindem un utilaj în zonă, tragem capacul de canal înapoi. 
Balasz Levente – Președinte de ședință – Alte întrebări, probleme? Declar ședința închisă, 
mulțumim de prezență.               
                                                                                                     Secretar General al comunei delegat 

Președinte ședință        

                 BALAZS LEVENTE                                                                                ONAC DAN CRISTIAN 


