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CONSILIUL LOCAL SINCAI 

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

                     Încheiat  azi  31 iulie  2020    în şedinta  ordinară online    a Consiliului local Şincai   
,convocata  la sediul Primăriei Şincai , sedinta s -a desfasurat online. 
                    Sedinta a fost  convocată in baza Dispozitiei primarului  Nr.49   din  24.07   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, art.24 din Ordonanta 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   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 înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public în comuna Sincai  
Consiliul local al comunei SINCAI , judeţul Mureş. 
      2.Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de 
întretinere si reparații rețele de iluminat public, verificare/repararea, montarea/demontarea sistemului de 
iluminat festiv la evenimente și sărbători  în comuna Sincai . 
      3 Proiect de hotarare privind modificarea acordului de cooperare pentru asigurarea activității de 
audit public intern dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” și comunele 
care fac parte din asociație, aprobat prin HCL nr.22/29.11.2018,  precum și modificarea  costurilor 
aferente funcționării compartimentului de audit public intern înființat în cadrul asociației. 
     4.Proiect de hotarare privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.44/2020 
privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2020. 
     5.Proiect de  hotarare pentru aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului pentru 
efectuarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietățile aparținând 
domeniului public al  comunei Sincai ș și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, 
străzilor, podurilor trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi 
     6.Proiect  de  hotarare privind aprobarea contribuției și a cotizației Comunei Șincai pentru 
funcționarea compartimentului de audit intern,înființat în cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Câmpia Mureșană”  
Se mai propune la ordinea de zi :  
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Memoriu  justificativ al proiectului„DOTAREA 
SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL 
MUREȘ” 
2.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” 



3.Proiect de hotarare Privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Sincai a unui drum 
apartinand domeniului public al comunei Sincai. 
Se supune spre aprobare ordinea de  zi si   propunerea facuta se aproba in unanimitate de voturi . 
       Se prezinta Procesul verbal al sedintei ordinare din   luna   mai   2020  si se supune spre 
aprobare si se aproba in unanimitate . 
      Se prezinta Procesul verbal al sedintei extraordinare din   luna   iulie  2020  si se supune spre 
aprobare si se aproba in unanimitate . 
          Se trece  la punctul 1.Proiect de hotarare privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public în 
comuna Sincai Consiliul local al comunei SINCAI , judeţul Mureş. 
      Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare  , avizul comisiei  de  specialitate .  
Nu  sunt discuti.Se supune spre aprobare  Proiect de hotarare privind înfiinţarea Serviciului de 
Iluminat Public în comuna Sincai Consiliul local al comunei SINCAI , judeţul Mureş., se aproba  in 
unanimitate  de voturi conform HCL nr.22 din 31 iulie  2020 .    
         2.Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de 
întretinere si reparații rețele de iluminat public, verificare/repararea, montarea/demontarea sistemului de 
iluminat festiv la evenimente și sărbători  în comuna Sincai . 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate .Nu  
sunt discuti.Se supune spre aprobare.Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de 
iluminat public – activitatea de întretinere si reparații rețele de iluminat public, verificare/repararea, 
montarea/demontarea sistemului de iluminat festiv la evenimente și sărbători  în comuna Sincai . 
Si se aproba  in unanimitate  de voturi conform HCL nr.23 din 31 iulie 2020 .     
          3.Proiect de hotarare privind modificarea acordului de cooperare pentru asigurarea activității 
de audit public intern dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” și 
comunele care fac parte din asociație, aprobat prin HCL nr.22/29.11.2018,  precum și modificarea  
costurilor aferente funcționării compartimentului de audit public intern înființat în cadrul asociației. 
  Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate .Nu 
sunt discutii .Se  supune spre  aprobare  Proiect de hotarare privind modificarea acordului de 
cooperare pentru asigurarea activității de audit public intern dintre Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” și comunele care fac parte din asociație, aprobat prin HCL 
nr.22/29.11.2018,  precum și modificarea  costurilor aferente funcționării compartimentului de audit 
public intern înființat în cadrul asociației. si se aproba  in unanimitate  de voturi conform HCL nr.24 
din 31 iulie  2020 .   
       4.Proiect de hotarare privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.44/2020 
privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2020. 
  Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate .Nu 
sunt discutii .Se  supune spre  aprobare Proiect de hotarare privind validarea Dispoziției Primarului 
Comunei Șincai nr.44/2020 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 
Șincai pe anul 2020. si se aproba  in unanimitate  de voturi conform HCL nr.25 din 31 iulie  2020. 
        5.Proiect de  hotarare pentru aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului pentru 
efectuarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietățile aparținând 
domeniului public al  comunei Sincai ș și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, 
străzilor, podurilor trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi 
  Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate .Nu 
sunt discutii .Se  supune spre  aprobare Proiect de  hotarare pentru aprobarea Regulamentului de 
eliberare a Acordului pentru efectuarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe 
proprietățile aparținând domeniului public al  comunei Sincai ș și care afectează structura căilor de 



comunicații rutiere, străzilor, podurilor trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și 
spațiilor verzisi se aproba  in unanimitate  de voturi conform HCL nr.26 din 31 iulie  2020. 
      6.Proiect  de  hotarare privind aprobarea contribuției și a cotizației Comunei Șincai pentru 
funcționarea compartimentului de audit intern,înființat în cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Câmpia Mureșană 
  Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate .Nu 
sunt discutii .Se  supune spre  aprobare Proiect  de  hotarare privind aprobarea contribuției și a 
cotizației Comunei Șincai pentru funcționarea compartimentului de audit intern,înființat în cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană si se aproba  in unanimitate  de voturi 
conform HCL nr.27 din 31 iulie  2020. 
     7.Proiect de hotarare privind aprobarea Memoriu  justificativ al proiectului„DOTAREA 
SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL 
MUREȘ 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate .Nu 
sunt discutii .Se  supune spre  aprobare Proiect de hotarare privind aprobarea Memoriu  justificativ 
al proiectului„DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN 
COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ si se aproba  in unanimitate  de voturi   conform HCL 
nr.28 din 31 iulie  2020 
   8..Proiect de hotarare privind implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC 
DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate .Nu 
sunt discutii .Se  supune spre  aprobare Proiect de hotarare privind implementarea proiectului 
„DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA 
ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” si se aproba  in unanimitate  de voturi   conform HCL nr.29 din 31 
iulie  2020 
    9.Proiect de hotarare Privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Sincai a unui 
drum apartinand domeniului public al comunei Sincai. 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate .Nu 
sunt discutii .Se  supune spre  aprobare .Proiect de hotarare Privind înscrierea provizorie în Cartea 
Funciară a comunei Sincai a unui drum apartinand domeniului public al comunei Sincai.si se aproba  
in unanimitate  de voturi   conform HCL nr.30 din 31 iulie  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 si online 
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