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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞINCAI 
 

PROCES VERBAL 
 

    Încheiat azi 15.01.2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Şincai, 
întrunit la sediul Primăriei Şincai.  
     Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr. 1 din 07.01.2021 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 10 consilieri din totalul de 11, lipsește d-na consilier Șandor Viorica. 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 – Putem începe? Se constată prezența a 10 consilieri din 
totalul de 11. 
Balasz Levente  - președinte de ședință – Dă citire convocatorului  
În conformitate cu Dispoziţia Primarului Comunei Şincai nr. 1/07.01.2021 se convoacă şedinţa 
ordinară a Consiliului Local Şincai, care va avea loc în data de 15.01.2021  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.131/2020 
privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2020; 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.134/2020 
privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2020; 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ne asumării responsabilităţii de către UAT Comuna  
Şincai a organizării şi    derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru 
pentru achiziţia produselor şi a    contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Şcoli al României; 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea solicitării prelungirii  scrisorii  de garanţie  
cu nr. 606 din data de 09.10.2018  in valoare de 741.679,78 lei   eliberată de  FNGCIMM-SA-IFN  
în vederea garantării către A.F.I.R. a avansului solicitat pentru finanţarea proiectului 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL 
LOC.ŞINCAI,COM.ŞINCAI   SI REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA 
AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, COM.ŞINCAI” măsura 7.6 până la data de 
04.04.2022; 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziționarea și dotarea elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale 
Șincai cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor școlare precum şi a altor 
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echipamente/dispozitive electronice necesare, prin accesarea fondurilor externe 
nerambursabile în contextul evoluției epidemiologice a virusului SARS-CoV-2; 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și 
administrare  a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management 
Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș aprobat prin HCL nr.25/2019 
și aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru  anul 2021, în comuna ȘINCAI.  
Balzs Levente – președinte de ședință – supunem la vot ordinea de zi – 10 voturi pentru 
Balazs Levente – președinte de ședință – supunem la vot Procesul Verbal al ședinței din data de: 
17.12.2020  -este adoptat cu 10 voturi pentru 
Balasz Levente – Trecem la punctul 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției 
Primarului Comunei Șincai nr.131/2020 privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 
Comunei Șincai pe anul 2020;  Întrebări? Probleme? Supunem la vot:  
-este adoptat cu 10 voturi pentru 
Balasz Levente – președinte de ședință – Trecem la punctul 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.134/2020 privind modificarea Bugetului de 
venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2020; Întrebări? Supunem la vot: 
 -este adoptat cu 10 voturi pentru 
Balasz Levente – președinte de ședință – Trecem la punctul 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea ne asumării responsabilităţii de către UAT Comuna  Şincai a organizării şi    derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a    
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 
aferente Programului pentru Şcoli al României; Întrebări? Se supune la vot.  
-este adoptat cu 10 voturi pentru 
Balasz Levente – președinte de ședință – Trecem la punctul 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
privind aprobarea solicitării prelungirii  scrisorii  de garanţie  cu nr. 606 din data de 09.10.2018  
in valoare de 741.679,78 lei   eliberată de  FNGCIMM-SA-IFN  în vederea garantării către A.F.I.R. 
a avansului solicitat pentru finanţarea proiectului REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI 
EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI,COM.ŞINCAI   SI REABILITAREA, 
MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, 
COM.ŞINCAI” măsura 7.6 până la data de 04.04.2022; Întrebări? Se supune la vot. 
 -este adoptat cu 10 voturi pentru 
Balasz Levente – președinte de ședință – Trecem la punctul 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
achiziționarea și dotarea elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Șincai cu echipamente mobile IT 
de tipul tabletelor școlare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare, prin 
accesarea fondurilor externe nerambursabile în contextul evoluției epidemiologice a virusului 
SARS-CoV-2;  
Primar – Vasile Pop: La preluarea mandatului am găsit în Primărie 135 tabletele. Tabletele erau 
neconforme, un contract semnat în data de 07 septembrie luate în campanie electorală de 
către fostul primar. Când ne-am trezit la decontare, plăteam pe lună aproape 5900 de lei pentru 
abonamente. Când să facem un program prin fonduri europene, tabletele erau neconforme. La 
preluarea mandatului am stabilit, după ce m-am consultat cu domnul Viceprimar și contabilul 
ce facem cu ele. Am stabilit, fiind neconforme și fiind o cheltuială de un miliard șase sute să nu 
le dăm la școală, fiindcă nu puteam face un proiect pe fonduri europene. Am încercat la 
vodafone să ne preieie înapoi tabletele și să aducem tablete conforme. Noi în hotărârea de 
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consiliu nu aveam prevăzut așa ceva, era un contract asumat doar de fostul primar. Foarte greu 
a preluat Vodafone tabletele, și primăria a fost obligată 2 ani să plătească abonamentele. După 
multe telefoane, au acceptat să preieie tabletele înapoi, doar să nu fie desfăcute. Te trezeai că 
desfăceai tableta și nu funcționa. Greu au acceptat, dar totuși le-au preluat. Am făcut un proiect 
pe tablete conforme și acum zic, alte primării au accesat în octombrie sau noiembrie și noi nu 
am putut din cauza faptului că vodafone greu a acceptat să preia tabletele. 
Moldovan Angelica: În urma acestui proiect, care acum se va hotărî, primăria va fi mai obligată 
să plătească acei 5000...?  
Primar – Vasile Pop – Nu, noi am făcut cu consultantul un proiect și sperăm să ne și aprobe. S-a 
făcut achiziție directă, 135 de tablete și primăria plătește.  
Moldovan Angelica: În cât timp vor ajunge totuși la copii pentru că este foarte necesar?  
Primar: Am primit o adresă scrisă săptămâna trecută, în care au prelungit termenul pentru 
aplicație, iar tablete teoretic în 15 ianuarie trebuiau să ajungă tabletele la noi, dar nu se știe cu 
exactitate. Alte primării în care s-au discutat în consiliu... 
Moldovan Angelica: Iar la noi, nu. Ne puneam și noi problema cum vor parcurge copii orele 
online.  
Primar – Vasile Pop - Contractul era semnat de primar, fără aprobarea consiliului în data de 7 
septembrie.Mai sunt multe contracte semnate de primar fără aprobarea consiliului.  
Primar – Pop Vasile – Dacă îmi dați voie să citesc.  
Primar – Pop Vasile - În calitate de inițiator al proiectului privind achiziționarea și dotarea 
elevilor și a cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Șincai cu echipamente mobile IT, prin 
accesarea fondurilor externe nerambursabile în contextul evoluției epidemiologice a virusului 
SARS-CoV-2, ca urmare a modificările intervenit asupra proiectului prin suplimentarea 
achizițiilor cu două laptopuri eligibile pentru a fi decontate prin accesarea fondurilor externe 
nerambursabile în contextul evoluției epidemiologice a virusului SARS-CoV-2, supun spre 
dezbatere amendarea proiectului prin completarea titlului proiectului și actualizarea sumelor 
din tabelul care se regăsește la art. 2 al prezentului proiect.  
Astfel, titlul inițial al proiectului : Proiect de hotărâre privind achiziționarea și dotarea elevilor 
din cadrul Școlii Gimnaziale Șincai cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor școlare precum şi 
a altor echipamente/dispozitive electronice necesare, prin accesarea fondurilor externe 
nerambursabile în contextul evoluției epidemiologice a virusului SARS-CoV-2, se va modifica în: 
proiect de hotărâre privind achiziționarea și dotarea elevilor și a cadrelor didactice din cadrul 
Școlii Gimnaziale Șincai cu echipamente mobile IT, prin accesarea fondurilor externe 
nerambursabile în contextul evoluției epidemiologice a virusului SARS-CoV-2.  
Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  
Se aprobă proiectul „achiziționarea și dotarea elevilor și a cadrelor didactice din cadrul Școlii 
Gimnaziale Șincai cu echipamente mobile IT, prin accesarea fondurilor externe nerambursabile 
în contextul evoluției epidemiologice a virusului SARS-CoV-2”, în vederea achiziționării unui 
număr de:  
135 tablete; 
2 laptopuri;  
 La art. 2, tabelul privind defalcarea cheltuielilor se modifică și va avea următorul cuprins: 
:  

Valoarea proiectului 135,393.60 lei 
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Valoarea finanțării nerambursabile 
(98% din cheltuielile eligibile) 

131,805.73 lei 

Total neeligibil proiect: 1,000 lei 

Cofinanțare eligibilă 
(2% din valoarea totală a proiectului) 

2,587.87 lei 

 
Deci dacă ne aprobă proiectul, noi nu mai avem de achitat suma prevăzută în valoarea 
proiectului ci doar cofinanțarea și cheltuielile neeligibile.  
Negrea Alexandru: Câți copii avem la școală, chiar nu știu? 
Cristi Onac – secretar delegat: 197. 
Negrea Alexandru: Să înțeleg că există un criteriu pentru atribuirea tabletelor? 
Cristi Onac: - secretar delegat – Atâtea cereri au fost depuse la școală pentru tablete. 
Panczel Csaba – sunt care nu au depus. 
Cristi Onac – secretar delegat – Da. Dacă sunt 197 de copii.  
Negrea Alexandru: Sunt care chiar nu îi interesează. 
Panczel Csaba: Trebuie vorbit cu doamna directoare, sau este târziu? 
Primar – Vasile Pop – Da. 
Negrea Alexandru: Mai pe timpuri, când copii erau la Șincai, dacă se primeau caiete, eu nu 
primeam că am salar la gaz. Primeau cei care le aruncau la baie.  
Moldovan Angelica: Așa este și la Mureș, doar pe baza de cerere s-au acordat tabletele. A fost o 
perioadă în care s-au depus cerere, dacă nu ai depus, nu primești. 
Csaba Levente: Imediat o să îți spună că ei nu știu că trebuie să depună. 
Moldovan Angelica: Au fost anunțați părinții. Ține de director, de diriginte… 
Balasz Levente – Se supune la vot amendamentele propuse de d-nul primar în calitate de 
inițiator.  
-este adoptat cu 10 voturi pentru 
Balasz Levente – Se supune la vot proiectul cu amendamente. 
 -este adoptat cu 10 voturi pentru 
Balasz Levente – președinte de ședință – Trecem la punctul 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare  a taxei speciale de 
salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere 
și similare în județul Mureș aprobat prin HCL nr.25/2019 și aprobarea taxei speciale de 
salubrizare pentru  anul 2021, în comuna ȘINCAI.  
Bucur Nicolaie: Aș avea o întrebare. Era vorba că de la 1 ianuarie deșeurile trebuiesc sortate. 
Plasticul separat, hârtiile separat. De când se vor sorta deșeurile? 
Cristi Onac – secretar general delegat - : Urmează să se implementeze și operatorul trebuie să 
se conformeze și să aducă pubelele. Sunt ceva probleme cu operatorul pentru că nu și-a 
îndeplinit obligațiile contractuale. 
Bucur Nicolaie: Exact de asta am întrebat pentru că este trecut de 1 ianuarie...  
Cristi Onac- secretar general delegat: Sunt probleme cu operatorul.  
Panczel Szilamer Viceprimar: În toată țara sunt probleme. 
Primar – Vasile Pop: pe tot județul sunt probleme. 
Primar – Vasile Pop: Dacă vă uitați puțin, până acum se plătea 1-2 lei, iar acum este 6 lei și 5 
bani. Nu noi, primăria stabilim, acestea vin de la ADI ECOLECT, care este o asociație la nivel 



5 
 

județean care stabilește prețul la nivelul întregului județ. Teoretic, noi trebuia să o supunem la 
vot în luna decembrie și am discutat cu alți primari care au supus-o la vot și alții nu. Aceasta 
trebuie aprobată până la 31 ianuarie sau respinsă. 
Moldovan Angelica: Este o obligație de a fi de acord cu decizia lor?  
Primar: Te trezești că nu îți ridică deșeurile. 
Moldovan Angelica: Păi nu putem lua noi consiliul o altă decizie, să fie favorabilă pentru 
comună. 
Csaba Panczel: Ei stabilesc, dacă nu, nu se ridică gunoiul. 
Primar – Vasile Pop: Cum ar fi să nu se ridice gunoiul timp de o lună? 
Negrea Alexandru: Ajungem ca și sectorul 1 din București. 
Csaba Panczel: Ce problemă a fost înainte. Am votat să vină o maşină, să ducă gunoiul să nu fie 
aruncat. Acum 15 – 20 de ani când a început Nimrod cu căruța. Acum merge bine și dacă îl 
oprim, ce se va întâmpla? Iarăși va rămâne aruncat pe marginea drumului.  
Moldovan Angelica: Chiar și așa este aruncat.  
Macavei Petraliana: Noi care suntem la stradă nouă ne e bine, dar cei care sunt la hotar, ce fac? 
Ei și-l aprind... 
Primar – Vasile Pop: cei care sunt la hotar, nu plătesc taxă, sunt scutiți, dacă nu ajunge mașina. 
Trebuie verificate condițiile.  
Macavei Petraliana: Trebuie să vină să o depună în nume personal? 
Primar – Vasile Pop: Da. Trebuie să facă dovada ce face cu gunoiul și să menționeze în 
declarație unde pune gunoiul. Dar cei care au depus până acum cereri, au fost primite și 
respinse. La cine nu merge mașina, clar nu trebuie să plătească. 
Macavei Petraliana: Trebuie să vină în nume personal sau poate veni un copil de-al persoanei? 
Primar – Vasile Pop: Dar cine semnează în locul ei? 
Casaba Panczel: Părerea mea este că ar trebui specificat care este motivul. Dacă nu, toți vor 
veni că nu vor să plătească. 
Bucur Nicolaie: Până unde ajunge mașina, nu este motiv de scutire. 
Balasz Levente – Președinte de ședință: Sunteți de acord cu proiectul? 
Moldovan Angelica: Nu sunt de acord, dar sunt pentru, nu avem ce face. 
Balasz Levente – Președinte de ședință – Supunem la vot proiectul 
-este adoptat cu 10 voturi pentru   
Balasz Levente: Alte probleme? 
Negrea Alexandru: Ce firmă se ocupă cu drumuri?  
Primar – Vasile Pop: De la Ceuaș este firma care se ocupă de deszăpezire. 
Macavei Petraliana: Din ce cauză nu mai este Moldovan? 
Negrea Alexandru: Ieri am fost la Mureș, și pe la Lechința mi-au aruncat mașinile pietre pe 
parbriz. Ori aruncă cu nisip ori nu știu ce face... 
Cristian Onac – Secretar general delegat: Nu este drumul din gestiunea noastră. 
Moldovan Angelica: Doar din față de la Primăria până la Fânațe.  
Primar – Vasile Pop: Drumul județean îl administrează Consiliul Județean, până la pod.  
Negrea Alexandru: Am crezut că până la Lechincioara. 
Primar – Vasile Pop: Nu, noi, drumul comunal de la pod până sus la Pogăceaua intră în 
atribuțiile Primăriei. 
Bucur Nicolaie: Și este angajată persoana respectivă la Primărie? 
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Primar Vasile Pop: Este un contract de deszăpezire. Este un contract de prestări servicii. De câte 
ori trebuie să intervină, intervin. Nu avem treabă cu drumul județean. 
Panczel Szilamer: S-a încheiat un contract de prestări servicii. 
Moldovan Angelica: Pe sezon.  
Bucur Nicolaie: Și l-ați schimbat. Ăsta de aici care a fost înainte. Adică cum s-a făcut contractul? 
Moldovan Angelica: Exact așa cum la făcut fostul primar, așa s-a făcut și acuma. Nici atunci nu a 
fost discutat în Consiliu. 
Rumoare în sală.  
Moldovan Angelica: Și nici nu am știut sumă, nimica. Domnii foști consilieri, ați știut ceva? Că nu 
s-a discutat nimica, nu s-a știut.  
Rumoare 
Moldovan Angelica: Pot să revin cu o întrebare? Deci în legătură cu tablete, ca să știm și noi, 
acestea vor fi predate înapoi la final de an școlar? 
Cristi Onac – secretar general delegat: da, vor fi predate.  
Moldovan Angelica: Pentru că sunt copii cărora părinții le vor permite să le vândă... Sunt cazuri. 
Primar – Vasile Pop: Domnule președinte dacă îmi dați voie să intervin. 
Președinte de ședință – Balasz Levente: Da. 
Primar – Vasile Pop: Iarna trecută deszăpezirea a fost făcută de cineva de la Moldovan Liviu, de 
la Șincai – Fânațe. Deszăpezirea înseamnă un contract cu o firmă privată care face deszăpezirea. 
Se măsoară în funcție de numărul de ore lucrate.  O oră este 200 de lei. Calculată de la pod 
până la Pogăceaua înapoi. Anul acesta un traseu este o oră, cel lung, iar cel scurt, de la domnul 
Negrea până la domnul Moldovan, la pădure, acela este o jumătate de oră. Acum un an un 
traseu era 2 ore măsurat, iar acum este o oră. Am găsit o firmă care face acel traseu într-o oră. 
Același tarif există la oră.  
Moldovan Angelica: Sunt banii Primăriei... 
Primar – Vasile Pop: Deci același traseu îl face într-o oră.  
Balasz Levente: Și drumurile laterale? 
Primar – Vasile Pop: Unde trebuie, va interveni întotdeauna. Dacă îl plătim, este la dispoziție 
întotdeauna. 
Panczel Csaba: Eu propun că acum cum va fi îngheț, n-ar strica să facă o tură și pe drumurile 
lăturalnice, de exemplu cel care duce înspre cimitir. Unde se poate. Nu în fiecare zi. Cum a fost 
și anul trecut. Unde este bătăturit este gheață. Când vine... 
Primar – Vasile Pop: Unde este cerere.. 
Panczel Csaba: Când vine. 
Balasz Levente: Sunt care nu pot să urce pe la gaz, eu urc.  
Bucur Nicolaie: Vor fi zile și cu minus 18. 
Macavei Petraliana: În legătură cu paza. Vine lumea și întreabă la magazin, dacă ma ieste pază? 
Noi mai plătim pază?  
Primar – Vasile Pop: Este pază, cum nu este pază. 
Macavei Petraliana: Este pază pe sat, că nu s-a mai văzut nicio mașină.  
Primar – Vasile Pop: Paza merge în fiecare sat, dar programul nu îl vom spune că apare pe 
procesul verbal. Avem contract cu firma pe 8 ore. Merge și la Pusta și la Lechincioara. 
Patrulează unde sunt mai mare probleme. 
Macavei Petraliana: Nu știam ce să le zic la oameni, de la cât vine, de la 10, de la 11.  
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Primar – Vasile Pop: Programul lor este de 8 ore și nu trebuie să menționăm de la cât este paza 
și cât stă. Dacă menționăm programul lumea poate merge la furat.  
Viceprimar – Panczel Szilamer: Ei mai vin și cu mașini neinscripționate.  
Macavei Petraliana: Camerele nu merg.  
Viceprimar – Panczel Szilamer: Cum nu merg? 
Macavei Petraliana: Păi nu au infraroșu.  
Viceprimar – Panczel Szilamer: Merg, merg. 
Primar – Vasile Pop: De câte ori am fost la Fânațe nu m-a întrebat nimeni de camere. 
Viceprimar – Panczel Szilamer: Dar cine a spus că nu merg? 
Primar – Vasile Pop: Să le transmiteți că acele camere merg. Avem o mentenanță cu o firmă 
privată, care asigură mentenanţa și repară camerele când nu merg.  
Macavei Petraliana: Domn primar, eu le-am spus. Discuția a fost la magazin. Eu de unde să știu 
dacă merg sau nu. 
Balasz Levente: Declar ședința închisă. Mulțumim de prezență. 
  
 
 

Președinte de ședință 
      BALAZS LEVENTE 

 
  
 Secretar General al Comunei delegat 

   ONAC DAN CRISTIAN 


