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P R O C E S    V E R B A L 

                     Încheiat  azi  19 februarie  2020    în şedinta  ordinară   a Consiliului 
local Şincai   ,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
                    Sedinta a fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr. 14   Din    
13.02 2020   prevederile  art. 133  alin (1), 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, 
    Sunt prezenţi     unsprezece  consilieri   din totalul de  unsprezece  consilieri  
in functie .   La şedinţă mai  participă  domnul primar ,doamna  secretar   ,dl 
contabil . 
   Se  arata ca  din punct de vedere  procedural , şedinţa este legal constituită, 
potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
  Se prezinta  ordinea   de  zi  : 
     1.Proiect de hotărâre   privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
al Comunei Şincai pentru anul 2020.   
 2   Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
şedinţeleConsiliului local Sincai  pe  o perioadă de trei luni( martie-mai  2020    
      Dl primar mai propune la ordinea de zi Proiect de hotarare pentru 
probarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
”Extindere rețea de alimentare cu apă  în localitatea Șincai Fânațe, Comuna 
Șincai, Județul Mureș”Se supune spre aprobare ordinea de zi  si  propunerea  
facuta  si se aproba in unanimitate de voturi. 

       Se prezinta Procesul verbal al sedintei ordinare din   luna   ianuarie 2020, 
dupa prezentare  nu sunt obiectii si se aproba in unanimitate de voturi 
      Se trece  la punctul  1   Proiect de hotărâre   privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al Comunei Şincai pentru anul 2020.   
     Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare  , avizul comisiei  
de  specialitate .   
   Discuti: DL Panczel Csaba*    as   avea o intrebare la capitolul cu  Capela      
sunt aici 200 de mii pentru capela  si as vrea sa stiu cum vor fi alocati banii 
acestia? 



Dl Primar * eu am vrut sa facem o Capela pentru toata comunitateaa, 
dumneavoastra ati zis ca   faceti Capela in cimitirul maghiar, atunci  vom 
renunta la  capela pentru toata comunitatea, dumneavoastra faceti  in cimitir , 
orthodoxi sa faca in cimitir lor, atunci bani se vor duce spre  toata comunitate  
Sincai si satele apartinatoare* 
Dl Panczel Csaba *asa-I cel mai bine * 
Dl Panczel Szilamer* problema este ca nu  este loc pe care sa construiesti  sa 
fie bine pentru ambele cimitire, sa fie un loc mai retras si aproape de cimitire.* 
Dl Panczel Csaba*  la noi este o situatie mai delicata, daca treci cu mortul pe 
langa  Biserica atunci  trebuie dus inauntru sa I faca slujba, daca va fi capela in 
cimitir nu mai trebuie* 
D-na presedinte Gabor Elena, acum  este important sa aprobam banii  si pe  
parcurs  o sa fie o alta hotarare cu suma alocata pentru fiecare cult. 
Daca sunteti de  accord_  
Dl Pop Vasile* ce votam aici_ 
D-na presedinte –Bugetul** 
Dl Pop Vasile *sa stim ce votam *  
Se supune spre aprobare Proiect de hotărâre   privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al Comunei Şincai pentru anul 2020, se aproba cu  
unsprezece voturi pentru  din totalul de unsprezece consilieri  in functie  
conform HCL nr.5 din 19.02  2020 .    
   2.    Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
şedinţeleConsiliului local Sincai  pe  o perioadă de trei luni( martie-mai  2020    
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate .Nu  sunt discuti. 
Se supune spre aprobare   Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru şedinţeleConsiliului local Sincai  pe  o perioadă de trei luni( 
martie-mai  2020 ,  se aproba cu  unsprezece voturi pentru  din totalul de 
unsprezece consilieri  in functie  conform HCL nr6  din 19.02  2020 . 
    3.   Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții ”Extindere rețea de alimentare cu apă  în localitatea 
Șincai Fânațe, Comuna Șincai, Județul Mureș” 

 Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  
de  specialitate . 
 Discutii *Moldovan Angelica mai sunt oameni care vor sa- si duca apa de la 
principala  si nu isi permit ,de ce neaparat acolo,  cu ce scop anume acolo, le- 
ati promis ca le duceti apa pe banii Primariei  pe banii nostril, nu -i correct fata 



de alti oameni, posibil sa fie un obiectiv pentru dumneavoastra, noi o sa fim 
foarte criticati consilierii* 
Dl primar*cand s- a  introdus apa la Sincai Fanate a  fost o greseala ,proiectul 
initial era   si pe portiunea asta, dar la executare   nu s -a respectat, acum vom  
indrepta sunt  zece case acolo…* 
D na Moldovan * dvs credeti ca toti vor sa –si bage apa, tot respectul pentru 
dumneavoastra, dar mai sunt si alti oameni care vor* 
Dl Marginean Ioan  si la noi la Pusta este nevoie, eu duc in fiecare zi 5000 l de 
apa la oi, alte  cinci familii nu consuma apa intr-o luna  cat consum eu intr-o zi* 
D na Moldovan mai sunt case cu copii mici peste deal pe ei nu-i  ajutati cu 
nimic*** discutii se  suprapun se incing spiritele…* 
Doamna  presedinte* va rog frumos… s au inteles punctele de vedere… 
Dl Pop *doamna presedinte  lasati –o sa si exprime … 
Doamna presedinte* va rog frumos dl Pop , ca presedinte de sedinta, conduc 
sedinta, in masura in care constat ca   se aprind spiritele este cazul sa iau 
masuri, astea sunt discutii , s-a inteles punctual de vedere ,sa nu fie 
discriminari, in limita posibilitatilor financiare vom aproba pentru fiecare in 
parte. 
Daca mai sunt discutii.. 
D na Macavei  Petraliana R.   Fam Boros din *Ciobanie* au intrebat daca s ar 
putea pune o camera la ei.* 
Dl Primar  acum se va trece la schimbarea iluminatului public la Sincai Fanate, 
si se vor avea in vedere si camerele de supraveghere* 
D na presedinte Mai sunt intrebari.. 
                    Se supune spre  aprobare   Proiect de hotarare pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

 ”Extindere rețea de alimentare cu apă  în localitatea Șincai Fânațe, Comuna 
Șincai, Județul Mureș”, si se aproba cu zece voturi pentru, un vot abtinere dl 
Marginean Ioan   din totalul de unsprezece consilieri  in functie  conform HCL 
nr.7 din 19.02 2020 . 

Diverse; 

D-na Sandor Viorica *la noi la Pusta nu s a facut nimic, s –au pus alea peste 
drum atat..* 

Dl Primar * materialul pentru camera-clopotnita  este pregatit de doi ani de 
zile …Nu a vrut nimeni sa-  o faca,  materialul de la Caminul  din Lechincioara o 
parte se va da la Pusta ..* 



Dl Marginean Ioan *noi astia de la Pusta  primim numai vechituri ce raman de 
la altii.. 

D na Sandor Viorica   daca vreti sa ziceti ca  ati facut ceva atunci faceti* 

Dl primar  /*impreuna sa facem  , dar daca toti puneti numai frane..* 

Dl Marginean* la Pusta este teren, sunt animale platim impoyit sa faceti..* 

D na Presedinta* Dl Marginean va rog tonul mai jos* 

Dl Marginean *asa vorbesc eu* 

Dl Primar *stiti ca am licitat drumul La Pusta anul acesta se vor incepe 
lucrarile, stiti este procedura ce trebuie repectata* 

D na Sandor Viorica * noi nu avem nimic cu dumneavoastra acesta este 
adevarul la noi in patru ani nu s-a facut nimica, s -au pus acolo niste 
bolovani…* 

Discutiile se suprapun 

Dl Pop *nu avem diverse…? 

D –na  Moldovan * LA capela nu este priza nu se poate face ceva_ 

Dl primar nu este  capela noastra  am vorbit cu dl  parinte si se va face  este 
capela  lor, eu nu am angajat sa trimit. 

              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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