
1 
 

   

 

 

ROMÂNIA   

JUDEŢUL MUREŞ 

UAT COMUNA  ŞINCAI, CIF 4375836 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   

Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro  
     

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞINCAI 
 

Proces verbal al ședinței din 02.02.2021 – Ședință de îndată 

    Încheiat azi 02.02.2021, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei 

Şincai, întrunit la sediul Primăriei Şincai.  

     Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr. 9 din 

01.02.2021 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 11 consilieri din totalul de 11. La şedinţă mai participă domnul Primar, d-

nul Secretar General al comunei 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. 

Balasz Levente  –  Președinte de ședință - Dă citire convocatorului 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului Comunei Şincai nr. 9/01.02.2021 se convoacă 

şedinţa de îndată a Consiliului Local Şincai, care va avea loc în data de 02.02.2021  ora 10,00  ,la 

sediul Primăriei Comunei Şincai şi se va desfăşura cu participarea fizică a consilierilor locali, cu 

respectarea distanţări sociale, avand următoarea ordine de zi 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  exploatări volumului de  lemn - care 

provine din pădurea proprietatea  U.A.T. COMUNA  ŞINCAI. 

Ordinea de zi: 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  exploatări volumului de  

lemn - care provine din pădurea proprietatea  U.A.T. COMUNA  ŞINCAI. 

Balasz Levente  –  Președinte de ședință – dacă sunteți de acord cu ordinea de zi? -11 voturi pentru 

Trecem la punctul 1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  exploatări volumului 

de  lemn - care provine din pădurea proprietatea  U.A.T. COMUNA  ŞINCAI. Discuții. 

Pop Vasile – Primar – Aici dacă îmi dați voie, la Culpiu, nu s-au tăiat lemne de vreo 3 – 4 ani de 

zile. Teoretic putem să tăiem 700 mc de lemn. Pentru că nu s-au tăiat 3-4 ani la rând. Am cerut la 

pădurar să taie 103 mc. Deci cine va tăia, va asigura transportul la fiecare om acasă. Lemnul se 

plătește la primărie, transportul, are mașină și aduce 5 metrii steri acasă.  

Panczel Csaba – Ăsta e metru ster sau metru cub? 
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Moldovan Angelica – Deci ăsta e metru cub aicea. 

Panczel Szilamer – Viceprimar – Deci prețul se face în metru cub fiindcă apv-ul este calculat în 

metru cub, dar exploatatorii scot la metru ster.  

Vasile Pop – primar – Da, deci noi tăiem 103 mc, dar vindem la metru ster. Iar metrul ster este 

150 de lei, iar transprotul este 30 de lei. Așa are mașinile de intră 5 metrii steri. Deci prima dată 

vom posta pe pagina de facebook, pagina de facebook a primăriei cu comuna Șincai, din păcate 

domnul Huza nu vrea să ne dea administrarea să putem posta, văd că dânsul psotează în 

continuare ce vrea dânsul și nu o avem noi în administrare. Cetățenii m-au îîntrebat, ce se 

întâmplă cu pagina de facebook a primăriei? Acesta a creat pagina, de pe contul personal și nu 

vrea să ne-o dea nouă în administrare. 

Șandor Viorica – Și nu se poate face alta? 

Vasile Pop – primar – Deci noi vom face, dar să nu se creeze o confuzie, în care dânsul vrea în 

continuare să adminsitreze pagina Comunei Șincai. Teoretic și practic, dânsul nu mai are dreptul, 

pentru că nu mai reprezintă Comuna Șincai, nici în calitate de Consilier. Dar dânsul văd că mai 

greu înțelege. Noi vom posta, am vorbit și cu domnul viceprimar pe paginile noastre de facebook 

și vă văm ruga să aduceți la cunoștința cetățenilor, pentru ca lemnul să poată să fie distribuit la 

cei din comună, și la cei cu gaz și la cei fără gaz.  

Panczel Csaba – Consilierii au dreptul? 

Moldovan Angelica – sigur. 

Vasile Pop – primar – sigur 

Panczel Csaba – o întrebare, pentru că mie îmi trebuie. Să nu am probleme. V-am zis atunci că 

voi aduce de la Culpiu.  

Vasile Pop -  primar – V-am zis la toată lumea, cine întreabă, oricine are nevoie din sat sunteți 

consileiri, aia înseamnă să fii consilier, să te implici, să transpiri.  

Moldovan Angelica -  Da. Și va fi anunțat domnul viceprimar, va fi ca o programare? 

Panczel Szilamer – viceprimar – Să vedem când putem începe, pădurea este la 2 km de asfalt 

pădurea și pe ploi nu știu dacă se va începe lucrarea. Deci va trebui să așteptăm. 

Moldovan Angelica – Deci totuși o să aflăm, când o să se înceapă. 

Panczel Szilamer – viceprimar- Da, deci puteți pregăti voi în calitate de consilieri câte o listă, și 

ne consultăm înainte de a începe lucrarea.  

Balasz Levente – președinte de ședință – Este cerință pentru 100 de metrii cubi? 

Panczel Szilamer – viceprimar -  Cerință nu este, încă nu s-a știut. 

Pop Vasile – primar – Noi de acum, cetățenii nu știu că se taie, noi acum îi informăm. Să ne 

trezim că ne obligă să tăiem în următorii 2 ani încă 600 mc de lemne, pentru că nu -sau tăiat 4 ani 

înainte. 
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Panczel Szilamer – viceprimar – 4 -5 ani.  

Moldovan Angelica – Deci în cazul acela posibil.... 

Balasz Levente – președinte de ședință – Dar nici să nu rămână în stoc... 

Moldovan Angelica – Da, că nu o să se mai vândă comunei.  

Rumoare.. 

Negrea Alexandru – Vor fi vândute, sigur. 

Pop Vasile – primar – Până acum era problema că la un om în vârstă nu avea cine să îl 

transporte.  

Negrea Alexandru – Cine se ocupă cu tăiatul? Înteleg că domnul vice se ocupă cu număratul.  

Onac Cristian – secretar delegat – este firmă. 

Panczel Szilamer – firmă autorizată. 

Moldovan Angelica – Este aceeași firmă? 

Negrea Alexandru – ce firmă?  

Panczel Szilamer – viceprimar – Deci contractul nu este încă semant cu firma, pentru că au 

nevoie de hotărârea de consiliu local, unul Katai îl cheamă, are lucrări pe zona asta, nu știu dacă 

ați văzut la intrare în Câmpenița, era un TAF acolo și era organizare de.... 

Szabo Mihai – Da da, e din ..... 

Panczel Szilamer – viceprimar – E din Mureș.  

Vasile Pop – primar – Nu multe firme sunt care au autorizație de exploatare.  

Panczel Szilamer – viceprimar – suntem obligați să lucrăm cu o firmă autorizată.  

Vasile Pop – primar - Noi încercăm să aducem o firmă ca să aducă și lemnul acasă la om. 

Degeaba tăiem noi și se cumpără de la Voiniceni sau din X localitate.  

Moldovan Angelica – E cam departe de comună.  

Balsz Levente – președinte de ședință – Dacă sunteți de acord cu proiectul?-este adoptat cu 11  

voturi pentru. 

Probleme ? Întrebări? Declar ședința închisă, mulțumim de prezență.  

Președinte de ședință                                                     Secretar General al comunei delegat 

             BALAZS LEVENTE         ONAC DAN CRISTIAN 


