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Proces Verbal  

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Șincai din data 

de 02.11.2021 

 

 Ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Șincai a fost convocată pentru 

data de 2 noiembrie 2021, ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Șincai, cu participarea fizică 

a consilierilor locali, cu respectarea măsurilor de distanțare socială și a măsurilor de igienico – 

sanitare impuse.  

 Ședința a fost anunțată prin intermediul Dispoziției Primarului comunei Șincai nr. 

131/27.10.2021, iar anunțul a fost publicat pe site-ul Primăriei precum și la avizier și a fost 

adus la cunoștința consilierilor împreună cu materialele de ședință aferente.  

 La apelul nominal efectuat se constată că absentează motivat doamna consilier Macavei 

Petraliana, fiind astfel prezenți 10 consilieri din totalul de 11. Cvorumul este întrunit și astfel 

se procedează la desfășurarea în condiții de legalitate a ședinței. 

Moldovan Angela – Președinte de ședință – Supune spre aprobare procesele verbale ale 

şedinţelor din data de 11.10.2021, 01.10.2021, 31.08.2021. - Unanimitate 

Moldovan Angela – Președinte de ședință – Dă citire convocatorului.  

„În conformitate cu Dispoziţia Primarului Comunei Şincai nr.131/27.10.2021 se convoacă 

şedinţa extraordinară a Consiliului Local Şincai, care va avea loc în data de 02.11.2021  ora 

10,00  ,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 validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai 

nr.98/2021 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 

2021.  

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unei taxe speciale pentru închirierea 

Microbuzului aflat în proprietatea privată a U.A.T. Comuna Șincai și aprobarea modificării și 

completării Anexei A la Hotărârea Consiliului Local al comunei Șincai nr. 51 din 17.12.2020 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021. 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea 

autorizațiilor pentru utilizarea infrastructurii publice locale și pentru modificarea și 

completarea Anexei B la Hotărârea Consiliului Local al comunei Șincai nr. 51 din 17.12.2020 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021. 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cuprinderea în domeniul public al comunei Șincai a 

unor bunuri imobile având ca și destinație străzi, aparținând domeniului public al comunei 

Șincai. 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai 

pe trimestrul – III – 2021. 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

comunei Șincai în Comisia de evaluare a probei de interviu, ce urmează a fi constituită în 
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vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director 

și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, 

sesiunea 2021. 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea în calitate de reprezentant al Consiliului Local 

al Comunei Șincai, pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de actele normative în vigoare,  

în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Șincai, în anul şcolar 2021-2022. 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înregistrarea comunei Șincai, județul Mureș, în 

Sistemul Național Electronic de Plată (SNEP) on – line a impozitelor și taxelor locale 

(„Ghișeul.ro”) utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS) precum și 

stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar.” 

 

Înainte de a aproba ordinea de zi, domnul Primar dorește să ia cuvântul pentru retragerea 

unui proiect și pentru suplimentarea ordinii de zi.  

 

Pop Vasile – Primarul comunei Șincai - În calitate de inițiator al proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizațiilor pentru utilizarea 

infrastructurii publice locale și pentru modificarea și completarea Anexei B la Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Șincai nr. 51 din 17.12.2020 privind stabilirea impozitelor și 

taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021, solicit retragerea proiectului până la 

obținerea unor clarificări suplimentare, în conformitate cu prevederile alin. (6) ale art 135 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (8) ale art. 135 din același act 

normativ solicit suplimentarea în regim de urgență a ordinii de zi cu următoarele proiecte:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate comunei Șincai, pentru anul 2021.  

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii  scrisorii  de garanţie  

cu nr. 171 din data de 24.07.2019  in valoare 130.181,78 lei  eliberată de  FNGCIMM-SA-IFN  

în vederea garantării către A.F.I.R. a avansului solicitat pentru finanţarea proiectului 

CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN 

LOCALITATEA  LECHINCIOARA, JUDEŢUL MUREȘ” măsura 19.2 până la data de 

19.07.2022.  

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ, pentru obiectivul de investiții „ REABILITARE DRUMURI DE INTERES 

LOCAL IN COMUNA ŞINCAI, JUDEŢUL MUREŞ”, prin Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny”. 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ, pentru obiectivul de investiții     „ EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE 

IN COMUNA ŞINCAI, JUDEŢUL MUREŞ”, prin Programul Național de Investiții „Anghel 

Saligny”. 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici actualizați și 

susținerea cheltuielilor neeligibile ale   proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA   ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”.  
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 Moldovan Angela – Președinte de ședință – Întâi vom supune la vot, retragerea 

proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizațiilor 

pentru utilizarea infrastructurii publice locale și pentru modificarea și completarea Anexei B la 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Șincai nr. 51 din 17.12.2020 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021. În urma votului se 

constată că au votat 10 din 10 consilieri prezenți, în unanimitate.  

 Acum vom continua prin a supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu următoarele 

proiecte:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate comunei Șincai, pentru anul 2021.  

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii  scrisorii  de garanţie  

cu nr. 171 din data de 24.07.2019  in valoare 130.181,78 lei  eliberată de  FNGCIMM-SA-IFN  

în vederea garantării către A.F.I.R. a avansului solicitat pentru finanţarea proiectului 

CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN 

LOCALITATEA  LECHINCIOARA, JUDEŢUL MUREȘ” măsura 19.2 până la data de 

19.07.2022.  

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ, pentru obiectivul de investiții „ REABILITARE DRUMURI DE INTERES 

LOCAL IN COMUNA ŞINCAI, JUDEŢUL MUREŞ”, prin Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny”. 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ, pentru obiectivul de investiții     „ EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE 

IN COMUNA ŞINCAI, JUDEŢUL MUREŞ”, prin Programul Național de Investiții „Anghel 

Saligny”. 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici actualizați și 

susținerea cheltuielilor neeligibile ale   proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA   ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”.  

 Dacă sunt întrebări? Dacă nu, cine este pentru, abțineri, contra? În urma votului se 

constată că au votat 10 din 10 consilieri prezenți, în unanimitate.  

 Acum vom supune la vot proiectul ordinii de zi cu modificările survenite. În urma 

votului se constată că au votat 10 din 10 consilieri prezenți, în unanimitate.  

  

Vom trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate comunei Șincai, pentru anul 2021. 

Dacă aveți întrebări? În proiect este specificat cât lemn va fi tăiat.  

 Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Se vor tăia lemne la Culpiu, 86 mc, noi am 

făcut acolo și prețul pentru a-l vinde la metru ster, și se va tăia în Bugus 50 mc.  

 Moldovan Angela – Președinte de ședință – supunem spre aprobare.... 

 Bucur Nicolaie – Și cât vine prețul? 

 Panczel Szilamer – Viceprimar – Este defalcat acolo, dacă vă uitați la proiect, scrie și 

pentru mc și pentru metru ster. 

 Toma Dragoș – Consilier Juridic – 274 mc și 170 metru ster și s-a calculat în 

conformitate cu dispozițiile transmise de către cei de la Ocolul Silvic, adică 1 metru ster = 0,62 

mc. 
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 Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Este defalcat acolo cât e metru cub, cât e metru 

ster.  

 Bucur Nicolaie – Și transportul? 

 Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Transportul se achită separat, în preț nu se 

include transportul. Noi în consiliul local nu aprobăm transportul. Vom încerca ca și anul trecut, 

cu firma care îl taie să îl aducă la om acasă. Acela îl plătește fiecare. Nu putem aproba în 

Consiliul local transportul. Vom stabili o taxă și aceea va fi. Anul trecut a fost 150 de lei / 

mașină, intrau 5 metrii ster. Anul acesta... 

 Balasz Levente – Va fi mai scump cu 10 – 20 de lei. 

 Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – toate s-au scumpit. Dar știu că anul trecut nu 

le-a convenit că a fost prea ieftin.... 

 Șandor Viorica – Cui îi convine... cine nu poate să meargă el să le ridice. 

 Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Noi ne-am luptat ca să fie un preț cât  mai mic 

pentru populație.  

 Moldovan Angela – Președinte de ședință – supunem spre aprobare  dacă  nu mai aveți 

întrebări. Cine este pentru, abțineri, contra? În urma votului se constată că au votat 10 din 10 

consilieri prezenți, în unanimitate. 

 Trecem la punctul 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării 

prelungirii  scrisorii  de garanţie  cu nr. 171 din data de 24.07.2019  in valoare 130.181,78 lei  

eliberată de  FNGCIMM-SA-IFN  în vederea garantării către A.F.I.R. a avansului solicitat 

pentru finanţarea proiectului CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU 

ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA  LECHINCIOARA, JUDEŢUL MUREȘ” 

-masura 19.2 până la data de 19.07.2022.  

 Aici, domnule primar dacă doriți să descrieți, să fie mai pe înțeles. 

 Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Ca să înțelegeți, este vorba despre căminul de 

la Lechincioara. S-a făcut recepția. Ca să facă recepția AFIR-ul, a expirat cele 6 luni de 

prelungire, consultantul a depus documentația la AFIR Alba Iulia, iar până nu se face recepția 

finală noi trebuie să prelungim scrisoarea de garanție, pentru că dacă expiră scrisoarea nu se 

mai poate realiza recepția. E gata, e făcută recepția de noi, dar trebuie să vină și AFIR Alba 

Iulia.  

 Moldovan Angela – Președinte de ședință – supunem spre aprobare  dacă  nu mai aveți 

întrebări. Cine este pentru, abțineri, contra? În urma votului se constată că au votat 10 din 10 

consilieri prezenți, în unanimitate. 

 

Trecem la punctul 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de 

finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ REABILITARE 

DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA ŞINCAI, JUDEŢUL MUREŞ”, prin 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

Aici tot dumneavoastră, domn primar vă rugăm frumos.  

Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Deci pe Anghel Saligny, am încercat să 

aplicăm cu 2 proiecte. Acolo este o limită la cât se depune un proiect. Să fiu sincer, am vrut 

să nu se supere cei de la Pusta sau de la Fânațe, aș fi vrut să fac proiectul de asfaltare pe Șincai, 

este cea mai mare localitate. Nu se poate depune niciun proiect pe canalizare, pe satul Șincai 

pe sat, pentru că nu avem canalizare. Dacă depunem pe Șincai sunt obligat ca în următorii 5 
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ani de zile să nu facem canalizare. Și atunci am încercat să depunem un proiect, pentru străzile 

rămase ne asfaltate. La pusta prelungire de unde a rămas, prelungire până la pod, drumul care 

merge către Band la Șincai – Fânațe, iar la Pusta mai sunt 3 poduri cuprinse în proiect. La 

Lechincioara avem cuprins la stația de pompare, drumul care merge la cimitir și drumul care 

merge la hodaie. La Lechincioara există canalizare.  

Bucur Nicolaie – Lechincioara are, nu? 

Lazăr Adrian – Da, este canalizare, doar asfalt mai trebuie. 

*rumoare în sală* 

Moldovan Angela – Președinte de ședință – Dacă mai aveți întrebări la acest proiect 

de hotărâre? Dacă nu, supunem spre aprobare. Cine este pentru, abțineri, contra? . În urma 

votului se constată că au votat 10 din 10 consilieri prezenți, în unanimitate. 

 

Trecem la punctul 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de 

finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ EXTINDEREA 

REŢELEI DE CANALIZARE IN COMUNA ŞINCAI, JUDEŢUL MUREŞ”, prin Programul 

Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Deci aici avem un deviz estimativ, cât ar costa 

canalizarea pe Șincai, cu prelungire până la stația de epurare de la Lechincioara. Acum să zic 

așa. Dacă nu depunem... Actualul guvern a aprobat 4 milioane de lei, noi avem estimativ aici 

la canalizare aproape de 3 ori atâta. Era o varianta. Am discutat cu domnul viceprimar și cu 

consilierii, să facem 2 proiecte pe canalizare. Să facem pe strada Principală, cât cuprinde 

strada principală, dar nici așa nu ne încadram ca să îl cuprindem pe proiectul acesta. Vom 

încerca așa. Vom discuta dacă există proiecte anul viitor pe AFIR. Dacă nu reușim să depunem 

1 proiect, vom segmenta în 2 părți, dar deocamdată încercăm ..... 

Moldovan Angela – Președinte de ședință – Și aici dacă vă referiți la principală, vă 

referiți și la sate, satul Șincai – Fânațe, Pusta... 

Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Nu, doar la satul Șincai. De exemplu se face 

extindere de rețea.  

Panczel Szilamer – Viceprimarul comunei Șincai – extinzi ceva existent.  

Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Asta există, orice extindere, vă dau exemplu. 

Dacă se va face canalizare la Șincai – Fânațe, se va realiza extindere la rețeaua existentă.  

*rumoare în sală* 

Moldovan Angela – Președinte de ședință – Dacă mai aveți întrebări?  

Panczel Csaba – Când o să fie gata?  

Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Prima dată să fie aprobat, dacă nu îl aprobă e 

gata, e rezolvat. Așteptăm să depunem și pe AFIR. 

Panczel Csaba – Trebuie încercat. Dacă nu se încearcă nimica, și normal că nu se 

întâmplă nimica. Primăria trebuie să vină cu ceva? 

Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Momentan, încă nu știm. Când se aprobă vom 

cunoaște exact sumele.  

 Moldovan Angela – Președinte de ședință – Supunem la vot proiectul de hotărâre. În 

urma votului se constată că au votat 10 din 10 consilieri prezenți, în unanimitate.  

 Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea a indicatorilor tehnico-

economici actualizați și susținerea cheltuielilor neeligibile ale   proiectului „DOTAREA 
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SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA   ȘINCAI, 

JUDEȚUL MUREȘ”.  

 Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Aici este vorba despre mașina de 3.5 t. Am 

avut un consultant, am avut un proiect cu el ... 

 Panczel Szilamer – Viceprimarul comunei Șincai – moștenit... 

 Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Moștenit. Avea contractul încheiat, a venit a 

facturat și noi ne-am conformat. Avea un contract pe un an de zile, iar după ce i-a încasat, a 

început să facă ce vrea. Atunci făcea ceva, când îl sunam. Și abia răspundea la telefon. Avea 

contract până în septembrie și în septembrie a depus mașina să o scoată la licitație. Nu a pus-o 

bine. Nu avea nicio treabă. A trecut un an, i-a expirat contractul, alții Ceuașu de Câmpie și 

Sântana deja au vechime cu mașina, iar la noi nu a fost același consultant, din păcate.  Când 

fosta conducere a fost la consultantul de Ceuaș, consultantul care a făcut pentru Ceuaș și 

Sântana nu a fost de acord cu pretențiile fostului Primar. A mers la alt consultant și s-a înțeles 

cu el.  

 Moldovan Angela – Președinte de ședință – Dacă mai aveți Întrebări? Dacă nu, 

supunem la vot. În urma votului se constată că au votat 10 din 10 consilieri prezenți, în 

unanimitate. 

 

Trecem la punctul 6. PPROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției 

Primarului Comunei Șincai nr.98/2021 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli 

al Comunei Șincai pe anul 2021.  

Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Aici, trebuia să vină contabilul. Nu sunt eu 

specialist. Aveți oricum toate documentele atașate.  

Moldovan Angela – Președinte de ședință – Dacă aveți întrebări la acest proiect? 

Supunem la vot. În urma votului se constată că au votat 10 din 10 consilieri prezenți, în 

unanimitate.  

  

 Trecem la punctul 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unei taxe speciale 

pentru închirierea Microbuzului aflat în proprietatea privată a U.A.T. Comuna Șincai și 

aprobarea modificării și completării Anexei A la Hotărârea Consiliului Local al comunei Șincai 

nr. 51 din 17.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale, pe anul 2021.  

 Domnule primar, dacă aici puteți să ne oferiți explicații.  

 Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Este vorba despre microbuzul alb, care a fost 

adus și dotat cu rampă pentru persoane cu handicap, pentru o anumită destinație. Acum se poate 

schimba destinația, se poate închiria. Se va închiria, cu 2.5 lei per kilometru, dacă veți fi de 

acord, în Uniunea Europeană. Am făcut toate demersurile la el, tahograf, verificare este la zi 

cu inspecția tehnică. Noi am vorbit unde s-a pus rampa din spate, de la Constanța să 

suplimentăm scaunele. Momentan are 10 locuri. Ne mai pot pune 3 scaune, 5 scaune dacă 

modifică partea din mijloc înspre spate și 19 scaune dacă modifică toată podeaua și toate 

locurile. Deocamdată dumneavoastră aprobați taxa, când vom face o altă modificare vă vom 

aduce la cunoștință. Dacă va fi nevoie pentru oricine să închirieze Primăria îl va pune la 

dispoziție. Am pus o taxă, care dacă considerați dumneavoastră că e prea mică sau prea mare, 

puteți să o modificați. Pentru cei din comuna e făcut, în sprijinul cetățenilor. Și e păcat să stea 
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în curte. Când am vorbit la Constanța și au spus că de 7 ani are 1400 de km, nu le venea să 

creadă.  

 Negrea Alexandru – Prețul per kilometru include și costurile șoferului? 

Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Microbuzul va fi condus de angajatul Primăriei.  

*Rumoare* 

 Este gândit în interesul cetățenilor.  

Moldovan Angela – Președinte de ședință – Dacă mai aveți întrebări la acest proiect? 

Supunem la vot. În urma votului se constată că au votat 10 din 10 consilieri prezenți, în 

unanimitate.  

 

 Trecem la punctul 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cuprinderea în domeniul 

public al comunei Șincai a unor bunuri imobile având ca și destinație străzi, aparținând 

domeniului public al comunei Șincai. 

 Toma Dragoș – Consilier Juridic – Voi explica eu rapid. S-au făcut niște măsurători 

topografice în iulie. A fost inițiat un proiect de hotărâre în august, care a fost retras  fiind 

transmis la minister pentru a obține punctul lor de vedere. Acum am ajuns la forma finală și 

după adoptare poate fi trimis către O.C.P.I. pentru intabularea străzilor, pentru a merge mână 

în mână cu proiectul de canalizare, acesta era scopul finit.  

 Moldovan Angela – Președinte de ședință – Supunem spre aprobare. În urma votului se 

constată că au votat 10 din 10 consilieri prezenți, în unanimitate. 

 

 Trecem la punctul 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului 

local al Comunei Şincai pe trimestrul – III – 2021.  

 Dacă aveți întrebări? Dacă nu, supunem la vot. În urma votului s-a constatat că au votat 

10 din 10 consilieri prezenți, în unanimitate. 

 

 Trecem la punctul 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local al comunei Șincai în Comisia de evaluare a probei de 

interviu, ce urmează a fi constituită în vederea organizării și desfășurării concursului pentru 

ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea 2021.  

 Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Aici dacă sunteți de acord, trebuie nominalizat 

un reprezentant cu studii superioare. Dacă dumneavoastră aveți o altă propunere.  

 Moldovan Angela – Președinte de ședință – Supunem spre aprobare. În urma votului s-

a constatat că au votat 10 din 10 consilieri prezenți, în unanimitate.   

 

 Trecem la punctul 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea în calitate de 

reprezentant al Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute 

de actele normative în vigoare,  în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Șincai, în 

anul şcolar 2021-2022. 

 Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – De ce a trimis școala că are nevoie doar de un 

reprezentant?  

 Toma Dragoș – Consilier Juridic – S-a modificat metodologia prin Ordin și nu se mai 

încadrează Școala Gimnazială Șincai, în normele prevăzute, pentru a avea un Consiliu de 

administrație format din 9 persoane, încadrându-se la 7 membri. Implicit a scăzut și numărul 
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reprezentanților din partea Consiliului Local. Înainte erau 2 reprezentanți din partea Consiliului 

Local. A venit adresa, am verificat normele metodologice și da, așa este .... 

 Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Tot voiam să te întreb. De ce se numește doar 

un singur reprezentant.  

Toma Dragoș – Consilier Juridic – Da, s-au abrogat normele anterioare și s-a modificat 

numărul membrilor. Puteți să dezbateţi asupra persoanei care va f reprezentant. 

Panczel Csaba – Eu propun să rămână doamna Angela. 

Moldovan Angela – Președinte de ședință – Dumneavoastră sunteți din Șincai..... 

Panczel Csaba – Dumneavoastră sunteți mai tânără.... 

Moldovan Angela – Președinte de ședință – Dumneavoastră aveți tangență, sunt de aici 

din sat...  

Poate mai sunt alte propuneri? 

Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Poate mai sunt alte propuneri. Panczel Csaba 

o propune pe Moldovan Angela. Consiliul Local stabilește, nu primarul, nu juristul. 

Moldovan Angela – Președinte de ședință – Eu mă gândesc și la domnul Negrea. 

Dumneavoastră sunteți și aproape de școală. Nici eu nu mai am copii aici la școala.  Se participă 

la ședințe la școală, poate sunt idei.  

Lazăr Adrian – Eu îl propun pe domnul Bucur.  

*rumoare*  

 Moldovan Angela – Președinte de ședință - Vom vota atunci cele 2 propuneri, cu vot 

deschis. În urma votului s-a constatat că au votat 9 din 10 consilieri prezenți, în unanimitate, 

doamna Moldovan abținându-se ca urmare a propunerii.  

 Acum supun la vot proiectul sub forma finală. În urma votului s-a constatat că au votat 

10 din 10 consilieri prezenți, în unanimitate.   

 

 Trecem la punctul 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înregistrarea comunei Șincai, 

județul Mureș, în Sistemul Național Electronic de Plată (SNEP) on – line a impozitelor și taxelor locale 

(„Ghișeul.ro”) utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS) precum și stabilirea 

modului în care este suportat comisionul bancar. 

   Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Vrem să punem un POS. Dragoş dă-le mai multe 

detalii că ești mai în temă.  

 Toma Dragoș – Consilier Juridic – Vrem să ne înrolăm online în Ghișeul.ro.  O să fie integrat 

și pe site-ul Primărie sau dacă se accesează Ghișeul.ro vor exista opțiuni de plată și pentru taxele și 

impozitele locale aferente Primăriei comunei Șincai și implicit, merg mână în mână și se va instala și 

un procesator de plăți, un POS, la sediul Primăriei. Cumva am spus că mergem în paralel. Dacă vom 

instala un POS vom merge tot cu același reprezentant și pentru înrolare, care va fi ales, încă nu e stabilit. 

Ne obligă normele ca să inițiem un proiect de hotărâre prin care consiliul local să aprobe suportarea 

comisionului bancar din bugetul local. Nu putem taxa suplimentar cetățenii. Dacă va exista un comision 

de 1%, acesta va fi suportat din bugetul propriu și nu de către cetățeni. Până la urma urmei, este necesar 

să existe o tranziție înspre sistemele electronice de plată, este și mai facil și mai ușor pentru cetățeni. 

Există deci 2 proceduri de plată, și online prin Ghișeul.ro și fizic la sediu. Momentan vom iniția 

demersurile pentru înrolare, care vor mai dura o perioadă de timp.  

 *rumoare în sală*  

 Balasz Levente – Și amenzile se pot plăti? 

 Toma Dragoș – Consilier Juridic – Da.  



ROMÂNIA                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ 

CONSILIUL LOCAL 

COMUNA ȘINCAI 

2992/08.11.2021 

 

9 
 

 Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Ca să înțelegeți. Dacă cineva plătește 100 de lei cu 

cardul, comisionul va fi suportat de către Primărie. Asta înseamnă cam 90 de bani. Dacă stai să te 

gândești că trimiți mașina până la Mureș să depună banii, va fi mai rentabil. Și este ceva normal, cam 

toate primăriile achită cu cardul.  

 Toma Dragoș – Consilier Juridic – Sunt multe persoane care s-au mutat la Mureș sau în comune 

limitrofe și sună la Primărie și întreabă dacă nu se poate achita online. Pentru procedura de online, prin 

Ghișeul nu vor exista comisioane suplimentare. Va fi benefic, iar în momentul în care se va monta POS-

ul  trebuie informați cetățenii.  

 Moldovan Angela – Președinte de ședință -  Ar trebui instalat și un aparat de achitat facturi.  

 Toma Dragoș – Consilier Juridic – S-au purtat discuții pentru instalarea unui bancomat. Însă 

există cerințe destul de mari și nu văd rentabilitatea instalării unui bancomat.  

 Pop Vasile – Primarul comunei Șincai – Am discutat cu cei de la Unicredit, prin ianuarie – 

februarie, dar din moment ce instalează un bancomat, trebuie să existe minim 100 de persoane care 

utilizează cardurile lor. Să treacă la Unicredit. Ar fi benefic să avem un bancomat.  

 Moldovan Angela – Președinte de ședință – Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, supunem la vot. 

În urma votului s-a constatat că au votat 10 din 10 consilieri prezenți, în unanimitate. 

 

 

 

 

   Președinte de ședință                                    p.  Secretar General U.A.T. Comuna Șincai  

    Moldovan Angelica                                                              Onac Dan - Cristian 


