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PROCES VERBAL 01.10.2021 

 

 Consiliul Local al comunei Șincai, întrunit astăzi, 01.10.2021, în ședință de îndată de lucru.  

 

       Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr. 109 din 30.09.2021 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 9 consilieri din totalul de 11. Lipsește d-nul Macavei Petraliana Rodica și d-nul Szobo 

Mihail. La şedinţă mai participă domnul Primar, d-nul Secretar General al comunei delegat, d-nul 

consilier juridic.  

     Se arată că din punct de vedere procedural şedinţa este legal constituită, potrivit OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

Moldovan Angelica președinte de ședință–dă citire convocatorului 

  

În conformitate cu Dispoziţia Primarului Comunei Şincai nr.109/30.10.2021 se convoacă şedinţa 

de îndată a Consiliului Local Şincai, care va avea loc în data de 01.10.2021  ora 12,00  ,la sediul Primăriei 

Comunei Şincai şi se va desfăşura cu participarea fizică a consilierilor locali, cu respectarea distanţări 

sociale, având următoarea ordine de zi: 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici  conform OG 

15/2021 și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează 

de la bugetul de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investiții ”   MODERNIZARE DRUMURI 

COMUNALE ÎN COMUNA SINCAI, JUDETUL MURES”.  

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici  conform  OG 

15/2021 și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează 

de la bugetul de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investiții ” REABILITARE SI DOTARE 

DISPENSAR UMAN  IN LOCALITATEA  SINCAI, COMUNA SINCAI, JUDETUL  MURES”. 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici  conform OG 

15/2021 și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează 

de la bugetul de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investiții „REABILITARE, EXTINDERE SI 

DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALA IN LOC. ŞINCAI,   COM. ŞINCAI, JUD. MURES”. 

Moldovan Angelica președinte de ședință. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru ? Sunt de 

accord 9 consilieri din totalul de 11, lipsește Szobo Mihail și Macavei Petraliana Rodica.Este adoptată cu 

9 voturi pentru. 

 Trecem la Punctul 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici  conform OG 15/2021 și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, 

care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investiții ”   MODERNIZARE 

DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA SINCAI, JUDETUL MURES”.Dacă sunt întrebari sau discuții ?  

Panczel Csaba-Aici e cuprinsă toată lungimea sau e fară acel kilometru care nu se asfaltează ? 

D-nul POP VASILE-primar-este lungimea totală a proiectului 5 km pe Pusta și diferența este pe 

Mădăraș 

Șandor Viorica- și cu acela ce nu se asfaltează nu se poate prelungi până la capăt ? 

D-nul POP VASILE-primar-asta după ce se încheie proiectul se vede ce se face cu bani  

Panczel Csaba-am înțeles că bani se pot folosi numai la drum 

D-nul POP VASILE-primar-bani ce rămân se pot folosi doar la drum 

Moldovan Angelica -Se supune la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 9 voturi pentru 

Trecem la Punctul 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici  

conform  OG 15/2021 și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se 

finanțează de la bugetul de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investiții ” REABILITARE SI DOTARE 

DISPENSAR UMAN  IN LOCALITATEA  SINCAI, COMUNA SINCAI, JUDETUL  MURES” 
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D-nul POP VASILE-primar-dacă îmi permiteți doamna președintă. Domnule Negrea dacă vă uita-ți la 

ultima pagină constructorul pentru Dispensar, că ai zis că râd și nu ști unde să cauți. Dacă te uiți pe ultima 

pagină vezi cât cere constructorul deci pentru dispensar cere o suplimentare de 10.800 lei și bani nu se dau 

de la bugetul local, bani se dau de la ministerul dezvoltări iar noi facem o adresă , le trimitem la ministerul 

dezvoltări să aprobe prin ordonanța 15 pe 2021 

Moldovan Angelica –Dacă mai aveți întrebări? Se supune la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 9 voturi 

pentru 

Moldovan Angelica –Punctul 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici  conform OG 15/2021 și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, 

care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investiții „REABILITARE, 

EXTINDERE SI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALA IN LOC. ŞINCAI,   COM. ŞINCAI, JUD. 

MURES”. 

Dacă aveți întrebări? Dacă nu se supune la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 9 voturi pentru 

Moldovan Angelica –chiar dacă pe ordinea de zi nu sunt diverse dacă aveți probleme de ridicat vă rog. 

D-nul POP VASILE-primar-dacă vă pot ajuta cu ceva vă răspund cu mare drag 

Bucur Nicolaie-noi suntem în comisia de agricultură a trecut un an de zile și încă nu a fost domnul 

inginer pe la noi la comisie   

      D-nul POP VASILE-primar-în ce comisie ați spus ? 

      Bucur Nicolaie-noi suntem în comisia de agricultură a-ti promis că vine domnul inginer 

      D-nul POP VASILE-pe ședința următoare vor veni cei de la registrul agricol  

      Bucur Nicolaie-când vom avea comisie pe agricultură să vină lângă noi să ne spună ceva 

      D-nul POP VASILE-domnule Bucur cereți să vină și o să fie aicea la următoarea ședință de comisii. 

Oricare angajat din cadrul primăriei care trebuie să vă dea explicații în cadrul comisiilor de specialitate va 

fi prezent la ședință. 

      Moldovan Angelica –daca mai aveți alte interpelări ? Dacă nu declar ședința închisă. 

 

 Președinte de ședință                                              Secretar General al Comunei delegat 

             Moldovan Angelica Onac Dan Cristian 


