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PROCES VERBALdin data de 10.12.2021 

 

 Consiliul Local al comunei Șincai, întrunit astăzi, 10.12.2021, în ședință 

extraordinară de lucru.  

 

       Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr. 145 din 

06.12.2021 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 juridic.  

     Se arată că din punct de vedere procedural şedinţa este legal constituită, potrivit OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Negrea Alexandru președinte de ședință–dă citire convocatorului 

    În conformitate cu Dispoziţia Primarului Comunei Şincai nr.145/06.12.2021 se 

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

10.12.2021  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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 

Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru perioada  decembrie 2021 - februarie 2022.  

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de dezemembrare a unui 

imobil – teren înscris în C.F. nr. 50545 U.A.T. Comuna Șincai,  proprietatea comunei 

Șincai. 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai 

nr.134/2021 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe 

anul 2021 . 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,  

precum și a taxelor speciale, pe anul 2022. 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la 

bugetul local al Comunei Şincai pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 

2021, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  alocarea  din bugetul local al Comunei Şincai 

2021 a sumei de 5.000 ron în vederea achiziționării de cadouri de Crăciun, pentru 

preșcolarii din grădinițe și elevii din școlile cu clasele I-VIII de pe raza Comunei Șincai 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare 

pentru anul 2022, în comuna Șincai 
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8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instrumentarea proiectului ,, ACHIZIŢIE 

UTILAJ  MULTIFUNCŢIONAL PENTRU ÎNTREŢINEREA INFRASTRUCTURII DE 

BAZĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEŢUL MUREŞ” 

Negrea Alexandru președinte de ședință -Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru 

?.Este adoptată cu 11 voturi pentru. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare 

din data de 02.11.2021. Este votat cu 11 voturi pentru. 

Negrea Alexandru președinte de ședință -Trecem la Punctul 1. PROIECT DE 

HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local 

al Comunei Șincai, pentru perioada  decembrie 2021 - februarie 2022. Dacă aveți 

întrebări, discutii? Dacă nu se supune la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 11 voturi 

pentru 

Negrea Alexandru președinte de ședință -Trecem la Punctul 2. PROIECT DE 

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de dezemembrare a unui imobil – teren 

înscris în C.F. nr. 50545 U.A.T. Comuna Șincai,  proprietatea comunei Șincai. Dacă aveți 

întrebări. Discuții? Dacă nu se supune la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 11 voturi 

pentru 

Negrea Alexandru președinte de ședință -Trecem la Punctul 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.134/2021 privind modificarea 
Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2021 . 
Panczel Csaba-Aici daca domnul contabil ne poate lamurii… 
Onac Dan Cristian contabil-A fost o suma alocata prin rectificare bugetară si trebuia 
prevăzută in buget, 50000 lei, s-a introdus prin dispozitie de primar care trebuie validat 
de consiliu local. 
Pop Vasile primar-Noi PSD-ul amprimit pe rand, daca imi dati voie domnule presedinte, 
e vorba de suma de 50000, daca toate primariile de la PNL au primit o suma anuala, noi 
am primit 50000. 
Negrea Alexandru președinte de ședință –dacă mai sunt întrebări ? Dacă nu se supune 

la vot. Cine este pentru? –adoptat cu 11 voturi pentru 

Negrea Alexandru președinte de ședință -Trecem la Punctul 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 
2022. Dacă aveți întrebări ? 
Panczel Csaba-Am inteles la sedinta de comisie  ca nu se majoreaza numai cu inflatia, 
cat e inflatia atata o sa ramana taxele, normal nu se majoreaza… ca sa nu fie dupa 
povesti daca ma intreaba cineva ca voi consilierii ati majorat 
Pop Vasile-primar-Nu atata se indexeaza cu rata inflației 
Negrea Alexandru președinte de ședință –dacă mai sunt întrebări ? Dacă nu se supune 
la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 11 voturi pentru 
 
Negrea Alexandru președinte de ședință -Trecem la Punctul 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Şincai 



pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 2021, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a 
H.G. nr.1470/2002 republicate. Dacă aveți întrebări. Discuții? Dacă nu se supune la 
vot.Cine este pentru? –adoptat cu 11 voturi pentru 
 
Negrea Alexandru președinte de ședință -Trecem la Punctul 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  alocarea  din bugetul local al Comunei Şincai 2021 a sumei de 5.000 ron în 
vederea achiziționării de cadouri de Crăciun, pentru preșcolarii din grădinițe și elevii din 
școlile cu clasele I-VIII de pe raza Comunei Șincai 
Pop Vasile primar-Aici daca imi dati voie domnule presedinte, am alocat o suma de 5000 
de lei pentru scoala, am fost la Selgros , am ales 14 produse ne-a trimis facture, pentru 
fiecare copil, sunt 188 de copii la scoala, vor avea 25 de lei, noi nu putem …exact fix sa 
stim…banii care raman, aia nu se cheltuie dar nu sa patim ca in alti ani ca s a alocat 
pentru fiecare copil 20 de lei sic and s au dus la scoala au fost in plasa de 10 lei.. Nu! 
Acum ce ii pe factura aia ne aduc cei de la Selgros aici, si aia vom distribuii la copii 
Onac Dan Cristian-Nu cred ca e facture în material de ședință 
Pop Vasile primar-Nu-i pusa? Ce nu au trimis? I-am zis lui Dragos sa puna toate 
produsele pe care le cumparam, sunt 14 produse, fiecare cu pretul lui, pret de angro 
Moldovan Angelica -Aici nu scrie… am trecut peste. Nu-I probemă. Doar suma care o au 
produsele… 
Pop Vasile primar-Teoretic am zis sa puna oferta …sunt 14 produse fiecare are suma, 
totalul e de 25 de lei si ceva banuti, alea le vor avea copii, trebuia sa le punem sa vada si 
consilierii exact ce se cumpara . Deci alea se vor aduce nu meregm la scoala si copii au 
de 10 lei, atata vor avea fiecare copil si toate produsele is comandate de la Selgros. 
Negrea Alexandru președinte de ședință –Se supune la vot proiectul.Cine este pentru? –
adoptat cu 11 voturi pentru 
 
Negrea Alexandru președinte de ședință -Trecem la Punctul 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, în comuna 
Șincai. D-le contabil vă rog 
Onac Dan Cristian contabil-Nivelul taxei ramane aproximativ la fel, creste cu 10 bani pe 
lună deci 1,2 lei in plus fata de anul acesta. Este pe tot judetul, acelasi cuantum al taxei. 
Bucur Nicolae-dar cu separarea gunoiului ? 
Onac Dan Cristian contabil-e o masura pe care trebuie sa o implementam pentru viitor. 
Pop Vasile primar-O să luăm legătura cu cei de la ADI Ecolect Ne-au pus in vedere sa 
facem lucrul asta .... 
Bucur Nicolae -Da, dar dupa e problema ca am intrat in primarie cu 25000. 
Si deja au inceput amenzile… 
Onac Dan Cristian contabil—Urmează sa discute cu firma de colectare, tine mai mult de 
ei trebuie sa-si aduca pubele… 
Moldovan Angelica-Ea vede ca, gunoiul e amestecat….trebuie sa fie tomberoane 

Panczel Csaba-Aia este o problema, foarte grea de facut…noi suntem 5 la casută si acolo 
e problema, si nu e o comunitate.2 tomberoane si gata! 



Bucur Nicolae-Unii arunca si pamnat, iarba.Pisica moarta s-a gasit, mortaciuni din 
Lechincioara chiar 
Sandor Viorica-Si la noi a fost in vara aruncat ceva, asa mirosea…Doamne! 
Panczel Csaba-Acum va spun eu: Stau sus la casuta, au lovit un catel, pe marginea 
drumului…erau aia de la Bistrita. Vine masina se opreste si pleaca, eu fluier dupa el: Mai 
omule! Nu iei gunoiul? Ala zice: sa-l duci tu… Eu am tras gunoiul afara, ce-I acolo… Vine 
Dorel, pe drum in jos …mai omule eu cand ma duc acolo el o luat catelul si l-o pus la 
gunoi…. Si mai departe nu mai zic… 
Negrea Alexandru președinte de ședință –dacă mai sunt întrebări ? Dacă nu se supune 
la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 11 voturi pentru 
 

Negrea Alexandru președinte de ședință -Trecem la Punctul 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind instrumentarea proiectului ,, ACHIZIŢIE UTILAJ  MULTIFUNCŢIONAL PENTRU 
ÎNTREŢINEREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEŢUL MUREŞ”. Dacă 
aveți întrebări? 
Negrea Alexandru președinte de ședință -Aici as intreba eu despre ce e vorba, tractor 
sau…? 
Pop Vasile primar-Pe GAL s-au dat 35000 euro, trebuie sa-I cheltuim pe ceva, sunt mai 

multe masuriunde putem sa-I punem, ne incadram la…sa facem un proiect la Pusta cu 

camine, 10000 euro, mai raman 25000, acuma nu putem sa modernizam scoala si atunci 

trebuie sa gasim ceva… la buldo…o sa fie si o cofinantare de la Primaria Sincai ca sa 

putem incepe proiectul, trebuie aprobat in consiliu. Deci asa ne-am gandit sa luam un 

buldo CASE, am primit mai multe oferte la CASE, MTS si CUCUROVA , diferenta dintre 

CASE si CUCUROVA e foarte mica acuma CASE Italian iar CUCUROVA turcesc. 

Negrea Alexandru președinte de ședință –dacă mai sunt întrebări ? Dacă nu se supune 

la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 11 voturi pentru 

Negrea Alexandru președinte de ședință-alte problem dacă aveți de discutat ? Dacă nu 

se închide ședința. 

 

Președinte de ședința Secretar General al Comunei delegat 

NEGREA ALEXANDRU            ONAC DAN-CRISTIAN 


