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PROCES VERBAL 11.10.2021 

 

 Consiliul Local al comunei Șincai, întrunit astăzi, 11.10.2021, în ședință de îndată.  

 

       Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr. 127 din 08.10.2021 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 Balazs 

Levente. 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.127/08.10.2021 se convoacă şedinţa 

de îndată a Consiliului Local Şincai, care va avea loc în data de 11.10.2021  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 modificare și completare HCL nr 13/26.03.2021 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico – economici 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 Șincai, județul Mureș”.  

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 14/26.03.2021 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „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 Balazs Levente și Macavei Petraliana Rodica.Este adoptată 

cu 9 voturi pentru. 

 Moldovan Angelica -Trecem la Punctul 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificare și 

completare HCL nr 13/26.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici 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 Șincai, județul Mureș”. 

Dacă sunt întrebari sau discuții ? Se supune la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 9 voturi pentru 

Moldovan Angelica –Trecem la Punctul 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și 

completarea HCL nr. 14/26.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„REABILITARE, EXTINDERE SI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALA IN LOC. ŞINCAI,   COM. 

ŞINCAI, JUD. MURES”. Dacă mai aveți întrebări? Se supune la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 9 voturi 

pentru 

      Moldovan Angelica –La  diverse dacă aveți de ridicat probleme sau întrebări 

      Moldovan Angelica – în legătură cu pădurea, o să fie ? 

      Pop Vasile-Primar- avem marcați în Buhuș 5o m c și avem și aprobare și o să avem și la Culpiu 85 m c 

dar așteptăm aprobarea. Va fi în următoarea ședințăde consiliu. Noi nu am dorit să facem ședința așa repede, 

dar a apărut urgența cu proiectele. Vom avea și la Culpiu 85 m c și încercăm să îi dăm doar la cei din 

comună exact ca anul trecut să asigurăm și transportul. 

      Moldovan Angelica – La Culpiu se reia tăierea de anul trecut? E același lemn ? 

      Pop Vasile-Primar- nu , anul trecut a fost carpen, anul acesta salcâm, acăț. 

      Șandor Viorica- la Buhuș tot acăț? 

      Pop Vasile-Primar- da, iar prețul îl vom stabili. Am vorbit cu cei care au fost și anul trecut și vrem să 

vorbim să facem tot cu ei că asigură transportul. Probabil că va fi cu 10-20 lei la metrul ster mai scump. 
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Prețul nu ne interesează că alți vor mai scump, noi vrem să facem pentru cei din comună. Așa vrem să 

vindem lemnele. 

      Moldovan Angelica – apropo de unde se taie, primăria are ceva, un cuvânt de spus că pe raza comunei 

se taie niște lemne? 

      Pop Vasile-Primar-  ce aparține de comuna Șincai da, ce aparține de asociație sau de biserică nu avem 

treabă  

       Moldovan Angelica – sunt lemne, se taie lemne și nouă nu ne dă, adică se cară lemne, inginerul, nu 

știu dacă pădurarul ar fi așa implicați, nu știu dacă d-voastră ați fi de acord, dar mi-ar plăcea ca d-nul inginer 

să vină intr-o zi aicea în ședință să îl întrebăm pe dumnealui nu pe d-voastră, că primăria nu ne poate da un 

răspuns. 

      Pop Vasile-Primar- dacă dumneta tai lemne din pădure, vine ți le marchează, le vinzi la cine vrei. 

      Moldovan Angelica – dacă taie lemne pe raza comunei nu are nevoie de o ștampilă de la primărie? 

      Pop Vasile-Primar- Nu are nevoie 

      Panczel Szilamer- lemne taie asociașia și d-nul Zsigmond, ocolul a licitat și a vândut la o firmă și acela 

o să exploateze. 

       Moldovan Angelica – și nouă nu ne dă lemne. Tot pe bani vrem lemne. 

       Panczel Szilamer- a-ți fost să întrebați și nu vă dă?  

       Moldovan Angelica – am întrebat și nu ne dă. În fiecare zi cară lemne cu duba și nouă nu ne dă, mi se 

pare că d-lui a cumpărat pădurea, d-nul inginer. 

       Șandor Viorica- o întrebare legată de drumuri. Ieșirile, cum ar fi rampa de la Gașpar, trebuie făcute de 

ăștia de la drumuri? 

      Pop Vasile-Primar- rampa de la Gașpar.. 

      Panczel Szilamer- 25 sau 50 metri 

      Pop Vasile-Primar- 5 metri. Rampa de la Gașpar am vorbit cu dirigintele de șantier și va fi o singură 

intrare, nu va fi nici pe stânga nici pe dreapta, va fi pe mijloc va pune piatră și va fi intrarea poe mijloc, 

aceea va fi făcută. 

       Șandor Viorica- sigur, numai că drumul l-a tasat bine-bine și acolo nu mai poti coborî 

       Pop Vasile-Primar- așa îl tasează și îl face șă fie intrarea prin mijloc. 

       Șandor Viorica- deci numai 5 metri 

       Pop Vasile-Primar- 5-10 metri 

       Șandor Viorica-  acolo și podul e tare rău, acela e pod comunal, ar trebui făcut ceva și cu el până nu 

vin ploile. 

       Pop Vasile-Primar- podul aparține de noi. Rampa se face de cei de la drumuri. 

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

 

 Președinte de ședință                                              Secretar General al Comunei delegat 

             Moldovan Angelica Onac Dan Cristian 


