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Proces verbal ședință 15.02.2021 – Ședință de îndată 
 

    Încheiat azi 15.02.2021, ora 10,00, 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. 11 din 12.02.2021 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 - Putem începe? 
Balasz Levente  – Președinte de ședință - Dă citire convocatorului 
În conformitate cu Dispoziţia Primarului Comunei Şincai nr. 11/12.02.2021 se convoacă şedinţa de 
îndată a Consiliului Local Şincai, care va avea loc în data de 15.02.2021  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 structurii rețelei școlare de pe raza teritorială a comunei 
ȘINCAI”, pentru anul școlar 2021-2022; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai.  
Întâi vom supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 02.02.2021. Dacă sunteți de acord? Cine 
este pentru ? -11 voturi pentru 
Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii rețelei școlare de pe raza teritorială 
a comunei ȘINCAI”, pentru anul școlar 2021-2022; Întrebări? 
Bucur Nicolaie: Ne explicați ce înseamnă proiectul? 
Onac Cristian Dan – secretar general delegat: În fiecare an se votează rețeaua școlară, cu avizul structurii 
teritoriale a ministerului învățământului. Adică rețeaua înseamnă prorpiu – zis clădirile, nu și numărul de 
elevi. Până anul trecut aveam și școala din Fânațe, iar acum nu mai este. Deci a rămas doar școala din 
Șincai, împreună cu grădinița.  
Bucur Nicolaie: Și să fim de acord să funcționeze. 
Onac Cristian Dan – secretar general delegat: Nu să funcționeze, să se aprobe rețeaua.  
Vasile Pop – Primar: Rămâne doar școala de a Șincai, la Fânațe nu mai avem, la Pusta nu mai avem. 
Balasz Levente – președinte de ședință: supunem la vot. Cine este pentru ? -11 voturi pentru  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai.  
Bucur Nicolaie: Ne puteți spune și mai multe despre asta? 
Vasile Pop – Primar: Deci în fiecare an se votează Organigrama și Statul de funcții al aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Șincai. Dacă vă uitați la organigramă, este anexă la proiectul de 
hotărâre și vă arată pe fiecare compartiment fiecare relație de subordonare. Începând de la Primar la 
Viceprimar. 
Bucur Nicolaie: Pot să întreb ceva? Când va începe să treacă terenurile ....  
Balasz Levente – președinte de ședință: Discutăm la diverse.  
Vasile Pop – Primar – Dacă există întrebări la punctul despre organigramă și statul de funcții, nu ne 
grăbim.  
Dacă îmi permiteți să intervin domnule președinte. 
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Balasz Levente – președinte de ședință: Sigur.  
Vasile Pop – Primar: Ședința de consiliu este convocată de către primar. Dar ședința de consiliu este 
condusă de către președinte. Până acum era invers, mai conducea secretara, mai conducea 
primarul...Deci așa prevede legea. Eu, am voie să iau cuvântul cu acordul președintului. Eu convoc 
consiliul, iar președintele este ajutat de către jurist, de către secretar, pentru că nimeni nu s-a născut 
învățat, dar președintele conduce ședința. Domnule președinte, mulțumesc. 
Balasz Levente – președinte de ședință: Cine este de acord cu punctul 2? Cine este pentru ? -11 voturi 
pentru.  
Trecem la diverse. Întrebări? 
Bucur Nicolaie: Pot să pun o întrebare? Am vrut să întreb de terenuri, de exemplu acolo unde locuiesc 
eu, am un teren, este la clinică, lucrăm pe el dar actele nu sunt făcute. Nu știm cum se întăbulează și 
cum se face. 
Panczel Szilamer – Viceprimar: Este intravilan sau extravilan?  
Bucur Nicolaie: Păi asta e problema, eu știam că este extravilan, însă anul trecut când am vorbit cu 
doamna Izabella, dânsa mi-a spus că este intravilan. De când intravilan, nu se știe.  
Panczel Szilamer – Viceprimar: Deci înregistrarea sistematică ce s-a făcut până în prezent este doar 
pentru extravilan, nu intră încă în intravilan.  
Bucur Nicolaie: Indiferent dacă este intravilan sau extravilan trebuie să se specifice în persoana cui este 
terenul. Trebuie să vedem ce se poate face și să urgentăm procedurile de soluționare.  
Rumoare în sală 
Panczel Szilamer: Există o hartă cu P.U.G, iar aceea se poate consulta și verifica dacă este intravilan sau 
extravilan. 
Bucur Nicolaie: Ar fi bine să rezolvăm odată problema cu aceste terenuri, pentru că nimeni nu știe 
situația lor. Doamna Izabela spunea că este un tabel afară pe hol, dar dacă nu întelegi... 
Panczel Szilamer – Viceprimar: Nu este tabel, este o hartă. 
Vasile Pop – Primar: Exact cum a zis și domnul vice, doar că nu am avut inginer agricol, s-a scos postul la 
concurs și a câștigat unul dintre cei 2 concureți, iar doamna Izabella cu cel care va fi pe postul de inginer 
se vor ocupa. Avem un P.U.G în derulare în care se va delimita ce este intravilan și ce este extravilan și vă 
vom putea spune cu exactitate odată cu noul P.U.G.  
În câteva luni vom știi. Până acum nu se discuta în consiliu aceste aspecte, însă noi încercăm orice 
proiect, orice pas în comună să îl discutăm. Vă dau un exemplu: următorul pas în comună este să 
renovăm primăria. Vom face un poriect și îl vom prezenta în Consiliu. S-a făcut căminul la Lechincioara și 
nu ne-a întrebat nimeni cum arată, eram 9 consilieri. S-a făcut căminul și acum sunt probleme. 
Acoperișul este cu tablă prevăzut și trebuie schimbat în țiglă. Este prevăzut sistemul de incediu, 
securitate în incediu, nu este prevăzut și nu este prevăzută schimbarea instalației electrice. 
Negrea Alexandru: Dar despre ce este vorba? 
Un grup de consilieri: Căminul de la Lechincioara....De la Șincai... 
Negrea Alexandru: Domn` Primar cine face un proiect, acela nu prevede niște chestii legale? 
Vasile Pop – Primar: Se face legal, dar proiectul trebuie să treacă prin Consiliu. 
Negrea Alexandru: Cred că nu eu ca și consilier trebuie să verific dacă are sistemul de incediu și instalația 
bună. 
Vasile Pop – Primar: Nu ați înteles ce am vrut să zic cu ideea asta. Deci când s-a făcut un priect, nu are 
treabă consiliul să spună că are țiglă...Dar când se face un proiect îl prezinți la consiliu că asta vrei să faci. 
Negrea Alexandru: Proiectul acela se proiectează și se avizează de un expert, ceva, nu? 
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Vasile Pop – Primar: Se avizează... A fost adus un proiectant care a prevăzut tablă, iar arhitectura din 
zonă noastră nu îți permite să folosești tablă, doar țiglă. Arhitectul de la Consiliul Județean ne-a pus în 
vedere să schimbăm documentația și să prevedem țiglă. Și acum schimbă iarăși toată documentația. 
Negrea Alexandru: Am înțeles, dar acela când s-a dus... 
Vasile Pop – Primar: Să o luăm pe partea cealaltă...Când s-a dus Primarul la proiectant nu i-a spus să 
schimbe instalația, sau să facă ceva, nu, el a spus tot ce nu trebuia. Primarul merge cu documentele la 
consultant și la proiectant.  
Negrea Alexandru: Eu v-am înțeles, dar dacă se face un proiect pentru reabilitare, el trebuie să știe din 
start cum să facă.  
Vasile Pop – Primar: Doar acum suntem la vizat.  
Negrea Alexandru: Cum s-a făcut... Eu vorbesc cu domnul primar (rumoare) ....Eu știu e înseamnă să faci 
un proiect.  
Sandor Viorica: Acum să îmi spuneți dacă proiectul cu drumul de la Pusta a fost făcut bine? Între primar 
și proiectant, consilierii nu știau, nici domnul viceprimar. Vreau să spun un exemplu: Proiectul este făcut 
până în josul dealului și de acolo până la Coasta Mare, nu există proiect. Și eu tot îi spuneam că este 
nevoie de piatră pentru că se circulă ca pe arătură. Deci domnul primar nu știa că proiectul a fost făcut 
până lângă Cotoară? 
Negrea Alexandru: Acolo probabil s-a întâmplat fenomenul cum s-a întâmplat cu vicele.  
Vasile Pop – Primar: Domnu’ Negrea.... 
Șandor Viorica: Un proiectant când face un proiect trebuie să meargă și să măsoare câți kilometrii are.  
Negrea Alexandru: Cel care a întocmit proiectul este iresponsabil.  
Panczel Szilamer Viceprimar: Știți ce s-a întâmplat acolo? Trebuia chemat un topograf ca să facă 
ridicările topo pe drumul respectiv.  
Șandor Viorica: Și de ce nu s-au făcut? 
Panczel Szilamer Viceprimar: Ca să nu se plătească l-au făcut din cartea albă, fără să măsoare.  
Negrea Alexandru: Și nu este cum zic eu ? 
Șandor Viorica: Este în mare parte vina fostului primar. Domnul viceprimar nu știau că s-au apucat de 
lucru la drum.  
Vasile Pop – Primar: Proiectantul face ce spune Primarul. La noi la cămin acuma ca să vă mai spun o 
speță. S-a depus proiectul acum 3 ani și nu există plan de situație. La Fânațe, căminul este poziționat în 
planul de situație în drum. Planul de situație trebuia depus odată cu proiectul. Vreau să fac ce n-a făcut 
fostul primar.  
Negrea Alexandru: Astea se întorc.  
Panczel Csaba: Asta e problema că dacă se întorc, se întorc cu consecințe.  
Rumoare 
Panczel Csaba: Eu nu am înțeles de ce căminul trebuia scos de acolo și acum ne apucăm de alt proiect. 
Noi nu mai putem să sărbătorim, bine acum cu pandemia avem pe cine să punem vina, un 15 martie, 
nimic nu putem face acolo pentru că totul este scos afară. Noi gătăm mandatul și căminul nu va fi gata. 
Vasile Pop – Primar: Va fi gata, stați liniștiți. 
Panczel Csaba: Dacă iar trebuie un an de zile... 
Vasile Pop – Primar: Stați liniștiți. Va fi gata și la Fânațe. I-am spus și proiectantului să facă un alt plan de 
situație și să îl facă, îl plătim. Nu este treaba primarului.  
Panczel Csaba: Lumea va trece pe drum și va spune că nici ăștia nu fac nimic și că sunt ca ceilalți. 
Vasile Pop – Primar: Da, s-a pus o tablă acolo că se apucă de cămin. Cum să te apuci de cămin fără 
autorizație de construire?  
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Panczel Csaba: Mai ales acum că am văzut că s-a rupt și partea de către drum. Cine trece va zice, ia uite, 
nici primarul ăsta nu face nimica. De aceasta trebuie pus pe site ca să se vadă, să citească. Trebuie să le 
spunem la oameni că n use paote face pentru că trebuie alt proiect, nu este prevăzută țiglă. 
Vasile Pop – Primar: Nu alt proiect. 
Panczel Csaba: completare a proiectului. 
Vasile Pop – Primar: Acum 4 ani nu știam nimic, nu se discuta în ședință de consiliu.  
Panczel Csaba: Eu l-am întrebat pe viceprimar atunci. Scoateți voi afară de acolo, da va fi în regulă? 
Răspuns: acesta e ordinul. Du-te acum la cămin, se joacă șoarecii pe acolo. 
Vasile Pop – Primar: A început să scoată din cămin afară fără autorizație, am mers cu domnul vice și l-am 
oprit. Pe ce bază scoți afară? Lasă dom`le. Și când vom avea autorizație de construcție îi vom da drumul. 
Bănuiesc că la Fânațe îi vom da drumul și aici ne apucăm.  
Panczel Csaba: Cu căminul de la Lechincioara care este stadiul?  
Vasile Pop – Primar: Aproape trebuie făcută recepția după câteva retușuri. Și acolo au fost probleme, v-
am mai spus, în legătură cu avizul de racordare. În 15 septembrie se putea racorda la curent. Deci în 15 a 
ieșit avizul, dar nu s-a făcut nimica. Nu era curent la alegerile locale.... Am scos ulterior avizul și am 
încheiat contractul și într-o zi ne-a racordat. Dar putea să se întâmple în 15 septembrie.  
Domnul Huza nu avea timp să se ocupe de comună și își cere banii de concediu acuma, pe anul 2019, 
însă dânsul a fost plecat în Israel două săptămâni, iar pe statul de paltă figurează că a lucrat. Și a primti și 
banii și a stat și două săptămâni în Israel. Contabilul nu are nicio vină... 
Rumoare 
Panczel Szilamer – viceprimar: Referitor la drum vreau să fac o paranteză. Deci dacă se făceau ridicările 
topo pe teren sunt ferm convins că topograful venea și zicea, dom`le, am intrat în sat și s-au oprit 5 
kilometrii. Deci atunci măsura diferența , se făcea o ședință de îndată, se lua inventarul comunei și se 
rezolva problema.  
Moldovan Angelica: Domnule primar, când s-a făcut proiectul pentru trotuare nu era vorba că vor fi 
prevăzute și niște părcări vis a vis de bloc?  
Vasile Pop – Primar: Dar le-a făcut. 
Moldovan Angelica: Nu știu unde sunt prevăzute parcări.  
Vasile Pop – Primar: L-am chemat în teren să constate faptul că nici șanțurile nu sunt amenajate 
conform caietului de sarcini. În proiect era prevăzut rigolă scafă și în realitate este rigola care se poate 
observa. Și este plătit. Avem o factură de 30.000 în contabilitate și oricând pot fi blocate conturile... 
Moldovan Angelica: Referitor la dispensar ce ne puteți spune?  
Negrea Alexandru: Am terminat? Când puntem pleca? 
Vasile Pop – Primar: Când încheie domnul președinte ședința.  
Balasz Levente – președinte de ședință: Să termine doamna Angela.  

 

Vasile Pop – Primar: Referitor la dispensar, am avut o paltă de 90.000 și ceva și i-am platit-o și l-am 
întrebat. Ți-am făcut plata și nu te apuci? El a spus că se apucă dar nu a început. Contractul îl acoperă, 
are termen 2 ani.  
Balasz Levente – președinte de ședință daca nu sunt alte discuții declar ședința închisă 
 

Președinte de ședință Secretar General al comunei delegat 

    BALAZS LEVENTE                                                                                        ONAC DAN CRISTIAN 
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