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

                     Încheiat  azi  28 aprilie  2020    în şedinta  extraordinară   a Consiliului 
local Şincai   ,convocata  la sediul Primăriei Şincai , sedinta s -a desfasurat online. 
                    Sedinta a fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr.34   din  
24.04  2020   prevederile  art. 133  alin (2), 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, art.24 din Ordonanla de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind 
regimuI starii de asediu ;si regimul starii de urgenta;DecretuI nr. 195/2020 privind 
instituirea stirii de urgenta  pe teritoriuIRomaniei, incepand cu data de 16 martie 
2020,Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul 
Romaniei;- Ordonanta militara nr.1/2020 privind unele  masuri de prima  urgenta 
care privesc aglomerarile de persoane si  circulatia transfrontaliera a unor bunuri; 
- Ordonanta militara nr. 2 si 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii 
COVlD-19. 
    Sunt prezenţi online    zece  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, 
Doamna presedinta Macavei  Petraliana  Rodica   prezinta  ordinea   de  zi  : 
  1.Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 
nr.44/2019(revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
local al comunei Sincai). 
   2. Proiect  de hotarare privind aprobarea aderării comunei Cristești, județul 
Mureș, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” 
   3.Proiect de hotarare privind aprobarea  încheierii „Conventiei de cooperare”  
cu Inspectoratul de Poliţie  Mures pentru aplicarea  - Proiectului de interes public 
Politia-Autoritati locale  sevicii publice in parteneriat 2020. 
4 Proiect de  hotarare privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a 
vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea 
preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a 
S.C Compania Aquaserv S.A 
   5. Proiect  de hotarare privind  transformarea  postului de executie  Sofer 
microbus  scolar ,  in cadrul   Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de 
specialitate  al primarului comunei SINCAI , județul MUREȘ. 
   6.Proiect de  hotarare  privind aprobarea   reactualizarii Plan Urbanistic General 
al Comunei SINCAIcu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia. 



  7.Proiect de hotarare privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ 
teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”. 
  8.Proiect de hotarare privind  aprobarea Contului anual de execuţie şi a Situaţiei 
financiare anuale pe anul 2019. 
  9.Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei 
Şincai pe trimestrul – I – 2020. 
Se supune spre aprobare ordinea de  zi si  se aproba in unanimitate de voturi . 
Procesul verbal al sedintei ordinare din   luna   februarie  2020  se v- a supune spre 
aprobare in  prima   sedinta  ordinara ,   nu sunt obiectii si se aproba in 
unanimitate de voturi 
 Se trece  la punctul     1.Proiect de hotarare privind modificarea și completarea 
Anexei la Hotărârea nr.44/2019(revizuirea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului local al comunei Sincai).  
  Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare  , avizul comisiei  de  
specialitate .  Nu  sunt discuti.Se supune spre aprobare  .Proiect de hotarare 
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.44/2019(revizuirea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Sincai). 
, se aproba cu  zece voturi pentru  un consilier lipsa Farcas Petru  din totalul de 
unsprezece consilieri  in functie  conform HCL nr.8 din 28.04 2020 .    
   2. Proiect  de hotarare privind aprobarea aderării comunei Cristești, județul 
Mureș, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate .Nu  sunt discuti.Se supune spre aprobare  Proiect  de hotarare privind 
aprobarea aderării comunei Cristești, județul Mureș, la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Câmpia Mureșană”. se aproba cu  zece voturi pentru ,un 
consilier lipsa  din totalul de unsprezece consilieri  in functie  conform HCL nr.9 din 
28 aprilie  2020 . 
    3.Proiect de hotarare privind aprobarea  încheierii „Conventiei de cooperare”  
cu Inspectoratul de Poliţie  Mures pentru aplicarea  - Proiectului de interes public 
Politia-Autoritati locale  sevicii publice in parteneriat 2020. 
  Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate . 
DiscutiI .Dl primar*  propune  ca sa se faca  o informare reciproca  intre lucratori   
de  Politie Sincai ,Sectia de Politie 3 Riciu si UAT  Sincai, despre infractionalitate la 
nivelul comunei de doua ori pe luna  pana  data de  3 si respectiv 18 a luni. 
Se supune spre  aprobare Proiect de hotarare  privind aprobarea  încheierii 
„Conventiei de cooperare”  cu Inspectoratul de Poliţie  Murespentru aplicarea  - 
Proiectului de interes publicPolitia-Autoritati locale  sevicii publice in parteneriat 



2020.  ,cu completarea facuta de dl primar  ,se aproba cu  zece voturi pentru ,un 
consilier lipsa  din totalul de unsprezece consilieri  in functie  conform HCL nr.10 
din 28.04 2020 . 
      4. Proiect de  hotarare privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii 
de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” 
ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare 
pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A.  Se  prezinta  Nota de 
fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate . 
Nu  sunt discuti. 
Se supune spre aprobare . Proiect de  hotarare privind mandatul acordat 
eprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST 
MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la 
canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A ., se aproba 
cu  zece voturi pentru  ,un consilier lipsa din totalul de unsprezece consilieri  in 
functie  conform HCL nr.11   din 28 aprilie  2020. 
5. Proiect  de hotarare privind  transformarea  postului de executie  Sofer 
microbus  scolar ,  in cadrul   Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de 
specialitate  al primarului comunei SINCAI , județul MUREȘ. Se  prezinta  Nota de 
fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate . 
Discutii:Moldovan Angelica *propunerea mea ar fi asa,de ce nu  se scoate la 
concurs  la Primarie,poate ar fi oameni tineri care ar fi interesati de acest post cu 
salar intreg, pentru ca dl Mircea  este om  in varsta  si are  si problem de 
sanatate* 
Marginean Anica* nu se intelege   pe inregistrare* 
Dl primar *omul este angajat,  solicita   norma intreaga,volumul de munca este 
mai mare si daca va fi cazul va lucra  si la Primarie* 
D na Moldovan Angelica*da cand  este nevoie la Primarie,sa lucreze  pe 
buldoexcavator dumnealui o sa  lucreze/; ca mai multi l vad pe dl vice ca lucreaza, 
eu il vad  un om in varsta  si cu problem de sanatate * 
Dl primar* eu stiu ca , copii sunt n siguranta  cu dl Mircea  sofer,dansul este   
angajat, nu am motive sa l dau afara,postul este ocupat  legal prin concurs,  noi nu 
votam persoana ,ci transformarea  postului  cu norma intreaga*. 
D-na Gabor Elena  *aceste discutii nu si au rostul, cine  avea  amendament la  
proiect  se putea duce la  Primarie sa-l depuna,aici votam  pentru  sau impotriva.* 
Se supune spre aprobare Proiect  de hotarare privind  transformarea  postului de 
executie  Sofer microbus  scolar ,  in cadrul   Organigramei și a Statului de funcții al 
aparatului de specialitate  al primarului comunei SINCAI , județul MUREȘ 



se aproba cu  opt  voturi pentru  , doua  abtineri  Moldovan Angelica si  Balazs 
Levente ,un consilier lipsa din totalul de unsprezece consilieri  in functie  conform 
HCL nr.12 din 28 aprilie  2020. 
   6.Proiect de  hotarare  privind aprobarea   reactualizarii Plan Urbanistic General 
al Comunei SINCAIcu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia.Se  
prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate . 
Se supune spre aprobare Proiect de  hotarare  privind aprobarea   reactualizarii 
Plan Urbanistic General al Comunei SINCAIcu Regulamentul Local de Urbanism 
aferent acestuia, se aproba cu  zece voturi pentru  ,un consilier lipsa din totalul de 
unsprezece consilieri  in functie  conform HCL nr.13    din 28 aprilie  2020. 
  7.Proiect de hotarare privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ 
teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”. 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate Se supune spre aprobare Proiect de hotarare privind aprobarea 
aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,se aproba cu  zece voturi pentru  ,un 
consilier lipsa din totalul de unsprezece consilieri  in functie  conform HCL nr.14   
din 28 aprilie  2020. 
8. Proiect de hotarare privind  aprobarea Contului anual de execuţie şi a Situaţiei 
financiare anuale pe anul 2019. Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de 
hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate Se supune spre aprobare Proiect de 
hotarare privind  aprobarea Contului anual de execuţie şi a Situaţiei financiare 
anuale pe anul 2019 se aproba cu  zece voturi pentru  ,un consilier lipsa din totalul 
de unsprezece consilieri  in functie  conform HCL nr.15  din 28 aprilie  2020. 
 9.Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului local al 
Comunei Şincai pe trimestrul – I – 2020. Se  prezinta  Nota de fundamentare,  
proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate Se supune spre aprobare 
Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai 
pe trimestrul – I – 2020,se aproba cu  zece voturi pentru  ,un consilier lipsa din 
totalul de unsprezece consilieri  in functie  conform HCL nr.16. din 28 aprilie  
2020.        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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                                                                            MACAVEI PETRALIANA  RODICA  
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