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                                   PROCES VERBAL 
    Încheiat azi 27.11.2020, 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. 115 din 
2311.2020 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 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 Cristian – Secretar general U.A.T – Bună ziua, începem ședința. Pentru început vom 
alege un președinte de ședință, propuneri dacă aveți. 
Panczel Szilamer – Am eu o propunere, doamna Moldovan Angelica. 
Onac Cristian – Secretar general U.A.T – Alte propuneri? 
Panczel Szilamer – Nu sunt 
Onac Cristian – Secretar general U.A.T – Supunem la vot. 
Moldovan Angelica – Astăzi, doar pentru ședințade astăzi. 
Onac Cristian – Secretar general U.A.T – unanimitate, vă rog preluați conducerea ședinței. 
Moldovan Angelica -  Convocator: În conformitate cu dispoziția primarului comunei Șincai 
nr. 115/23.11.2020, se convoacă ședința extraordinară a Consiliului Lcoal Șincai care va avea 
loc în data de 27.11.2020, ora 10, la sediul primăriei comunei Șincai, care se va desfășura cu 
participarea fizică a consilierilor locali având următoarea ordine de zi: 
     1.Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului comunei Șincai în A.G.A 
A.D.I Câmpia Transilvană și aprobarea ordinii de zi conform convocatorului nr. 
26/23.11.2020 al A.D.I Câmpia Transilvană. 
     2.Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării volumului de lemn care provin din 
proprietatea U.A.T comuna Șincai. 
Moldovan Angelica – Procesul verbal pe care l-am avut ședința trecută, dacă sunteți de 
acord cu procesul verbal.Se aprobă cu 11 voturi pentru.  
Moldovan Angelica – Se supune suplimentarea ordinii de zi, cu următorul proiect:  
     1.Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului comunei Șincai în A.G.A,  
A.D.I Transilvania Gheorghe Șincai și aprobarea ordinii de zi conform convocatorului A.D.I 
Transilvania Gheorghe Șincai. Dacă sunteți de acord cu introducerea proiectului pe ordinea 
de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru. Acum supunem la vot, ordinea de zi suplimentată. Se 
aprobă cu 11 voturi pentru.  
Moldovan Angelica – Punctul unu : Proiect de hotărâre privind nominalizarea 
reprezentantului comunei Șincai în A.G.A, A.D.I Câmpia Transilvană și aprobarea ordinii de zi 
conform convocatorului nr. 26/23.11.2020 al A.D.I Câmpia Transilvană. Dacă aveți întrebări, 
discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru, contra sau abțineri? Se aprobă cu 11 
voturi pentru.  
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Trecem la punctul doi: Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării volumului de lemn 
care provin din proprietatea U.A.T comuna Șincai. Dacă aveți întrebări la acest punct, în 
legătură cu aprobarea tărierii lemnului? 
Panczel Csaba: Aș avea eu o întrebare. Dacă se mai taie lemnele, consilierii au dreptul ca să 
cumpere lemenele sau nu? Să nu mă trezesc ca în mandatul trecut cu Garda Forestieră de la 
Brașov la ușă.  
Vasile Pop – primar: Domnule consilier noi am vrea... 
Panczel Csaba: Dacă rămâne la urmă, dacă nu , cine trebuie, și dacă o să rămână dacă avem 
dreptul sau nu, doar la sfârșit, și atunci știți dumneavoastră cazul, când a rămas am mers să 
cumpăr 5 metrii cubi și am ajuns la poliție și la Garda Foretieră Brașov. 
Vasile Pop – primar: Noi ca idee, vrem să dăm lemne la cei care nu au gaz, una la mână sau 
la cei care au ajutor de încălzire. Cei de la Fânațe așa vrem să le facem, să căutăm un mijloc 
de transprot să le ducem acasă. Nu sunt multe. În Boganci sunt 53 mc și 17 la Mociarla. Dar, 
o să fie la Culpiu tăieri, domnul viceprimar știe. 
Panczel Szilamer – viceprimar: O să avem Culpiu tăieri pe 10 ianuarie se marcă. O să avem 
700 de mc. Eu zic că este cam mult. O să discutăm cu reprezentanți ai ocolului să eșalonăm. 
Să nu tăiem într-un an tot și 10 ani după nu mai tai nimic. Eu zic cam 100 mc pe an ar fi de 
ajuns. Șă vedem care este cantitatea totală per angajament. Și dacă permite cotă mai mare 
pe an, tăiem mai mult. 
Vasile Pop – primar: Să vedem care sunt cerințele. Nu putem să dăm lemne la cel de la Târgu 
Mureș, și cei din sat să nu aibă lemne. Mergem pe ideea să dăm comunei. Și iarăși revin al 
Fânațe. Noi încercăm să asigurăm lemnele duse acasă.   
Panczel Csaba: Atunci eu o să renunț. Ce am spus este egal cu zero. Să ducă cei de la Fânațe, 
pentru că pentru noi este mai ușor să ducem de la Culpiu și de ce să meargă cei de la Fânațe 
la Culpiu, când noi stăm în zona aceea și e mai aproape. Să primească cei de la Fânațe mai 
mult. În cazul în care rămâne, sigur. Dar decât să se împartă.  
Vasile Pop – primar: O să vedem care sunt cerințele acum când tăiem. 
Moldovan Angelica: de când o să se înceapă?  
Panczel Szilamer – viceprimar: de săptămâna viitoare.  
Macavei Petraliana: La mine ma magazin vin oamenii și întreabă: când se taie lemne, cum 
procedăm?  
Panczel Szilamer – viceprimar: deci mă sunați pe mine și eu o să fiu responsabil.  
Macavei Petraliana: să vă sun eu sau să le dau numărul?  
Panczel Szilamer – viceprimar: puteți să le dați numărul la persoanele interesate. Ar trebui 
ca până miercuri să avem o evidență oarecare. E posibil ca de miercuri să se înceapă. 
Vasile Pop – primar: Domnu` Vice. Vom pune un anunț pe magazin, vom lăsa un număr de 
telefon, și cei interesați vor suna.  
Moldovan Angelica: Supunem la vot. Se aprobă cu 11 voturi pentru 
Trecem la punctul 3.  
Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului comunei Șincai în A.G.A,  A.D.I 
Transilvania Gheorghe Șincai și aprobarea ordinii de zi conform convocatorului A.D.I 
Transilvania Gheorghe Șincai. Dacă aveți întrebări? Dacă nu supunem la vot. Cine ste pentru, 
cotnra, abțineri? Se aprobă cu 11 voturi pentru. 
Dacă sunt diverse. Dacă mai sunt întrebări? 
Dacă nu, declarăm ședința închisă.  
 Secretar General delegat 

Președinte ședință       ONAC DAN CRISTIAN 

          MOLDOVAN ANGELICA 


