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ROMÂNIA   

JUDEŢUL MUREŞ 

UAT COMUNA  ŞINCAI, CIF 4375836 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   

Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro  
     

 

Proces verbal – ședință extraordinară – 15.03.2021 

Încheiat azi 15.03.2021, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Şincai, întrunit 

la sediul Primăriei Şincai.  

     Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr. 27 din 09.03.2021 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. 

Bucur Nicolaie – Declară ședința deschisă și dă citire convocatorului 

În conformitate cu Dispoziția Primarului Comunei Șincai nr. 27/09.03.2021 se convoacă ședința 

extraordinară a Consiliului Local Șincai, care va avea loc în data de 15.03.2021 ora 10:00, la sediul 

Primăriei Comunei Șincai și se va desfășura cu prarticiparea fizică a consilierilor locali, cu respectarea 

distanțării sociale, având următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local 

al Comunei Șincai, pentru perioada martie 2021 – mai 2021. 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici și asigurarea finațării de 

la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

PNDL pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și dotare dispensar uman în localitatea Șincai, 

comuna Șincai, județul Mureș; 

Bucur Nicolaie – Președinte de ședință – Întâi vom vota procesul verbal al ședinței anterioare: Cine este 

pentru ? -11 voturi pentru 

Bucur Nicolaie – Președinte de ședință – Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui 

de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru perioada martie 2021 – mai 

2021. 

Dacă sunt probleme? Supun la vot. Cine este pentru?  -11 voturi pentru  

Punctul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici și asigurarea finațării 

de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și dotare dispensar uman în localitatea Șincai, comuna Șincai, 

județul Mureș; 
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Dacă sunt discuții, completări?  Supunem la vot. Cine este pentru? -11 voturi pentru  

La rubrica diverse dacă mai are cineva subiecte de discuție. 

Panczel Csaba – Nici nu știu cum să încep, este al 8 – lea mandat și nu știu cum să o expun, încă așa 

problemă nu am expus în Consiliul Local. Într-o zi am venit la doctorul veterinar, era și doamna 

preoteasă acolo și mi-au expus problema. Cineva își face nevoile în față la farmacia veterinară. Și au 

spus că nu doar o dată s-a întâmplat ci de mai multe ori. Eu nici nu știam cum să vin cu problema în fața 

Consiliului Local, acum să spun la domnul primar că ce să faci domn primar. Spunea și domul doctor, 

el dimineața vine și spală, o dată a înțeles, dar deja cineva abuzează și face la mișto. Nu știu dacă este 

de competența noastră să discutăm în Consiliul Local. Ce am putea face noi ca și consilieri? 

Moldovan Angelica – totuși este cameră, sunt camere. 

Șandor Viorica – nu este ceva cameră mai simplă. 

Vasile Pop - Primar – Nu este cameră și nu bate pe spațiul respectiv. 

Până nu era închis la mine, mergeau în spate la magazin și pe rampă în spate își făceau nevoile. 

Panczel Csaba – Dânșii mi-au arătat că este și WC acolo, dar este al lor, este proprietate privată, este 

pus lacăt. Dânșii se gândesc că dimineața când vin la autobuz... își fac nevoile, asta este părerea lor. 

Vasile Pop – Primar – Ar trebui să își pună un bec în față care să meargă toată noaptea. 

Bucur Nicolaie – Președinte de ședință – sau senzor 

Vasile Pop – Primar – Sau să se aprindă becul, cu senzor. 

Panczel Csaba – Eu i-am promis acolo că ... 

Panczel Francisc – Trebuie făcut ceva, 

Vasile Pop - Primar – Domnule consilier, permiteți-mi, fiecare își gospodărește locul cum vrea. Noi ce 

aparține de Primpărie putem face, să îndreptăm o cameră să bată acolo, dar dacă dânsul nu se 

gospodărește .... 

Panczel Francisc – Paznicii trebuie să patruleze pe jos, prin centru, nu cu mașina. Trebuie vorbit cu 

paznicii să îi prindă.  

Negrea Alexandru – Ei își fac treaba noapte, nu ziua. Sunt care mai ciugulesc pe aici prin parc.... 

Rumoare în sală 

Primar – Panzicii au 4 sate, nu doar Șincai,  dacă umblă pe jos în comună, când reșusc să patruleze în 

toate satele? Eu le-am cerut să stea mai mult la Șincai, aici sunt probleme. În fiecare zi, trec prin toate 

satele, dar cele mai mare probleme sunt la Șincai. 

Panczel Csaba – Eu într-o noapte veneam de la fermă pe la 2, și lătrau câinii pe acolo, pe când am ajuns 

acasă au trecut cu mașina. Asta e adevărat.  

Vasile Pop – Primar – Au la dispoziție tabletă, se vor conecta la camere la comună și dacă văd toate 

camere direct, astfel se pot mișca. 

Bucur Nicolaie – Păi să vedem. 
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Panczel Csaba – Ce putem noi ca și consiliu să facem? Să îi transmitem să pună un bec, să îi spunem. 

Șandor Viorica – Să își pună o cameră simplă. Să pună el. 

Moldovan Angelica – este o instituție de care ne folosim, ne bucurăm că există în comun, că dacă nu ar 

fi și ne-ar muta nu știu unde. 

Rumoare în sală* 

Panczel Csaba – dumneata te lovești acum de o problemă... 

Bun asta ar fi o problemă și mai am una. Domnul Crișan Liviu a venit astăzi la mine că face un cântar 

electronic și ar avea nevoie de 2 poduri, am înțeles că domnul primar a aprobat și sunt prieten cu dânsul 

si de aceea a apelat la mine, ca să pun problema în ședința de consiliu. El vrea să facă acolo, un cântar 

electronic.  

Vasile Pop – Primar – A fost și a cerut 2 poduri, eram cu domnul vice. După ce i-am aprobat 2 poduri, 

verbal, a mai cerut unul. Dar dacă vrea, să le pună pe domeniul public. Când va face autorizația de 

construire, pe cele 2 poduri nu va turna beton niciodată. În caz că va fi o problemă, Primăria le poate 

ridica oricând. I-am dat 3 poduri. Face o investiție privată, toată lumea crede că dacă vine și cere le este 

acordat pe gratis. Investiția privată o realizează dânsul. Eu nu am nimic, a cerut 2 poduri, nu am 

comentat, a mai cerut unul, din nou, poate să mă cotnrazică domnul viceprimar. Eu dacă am făcut o 

investiție privată m-am dus și mi-am cumpărat tot ce mi-a trebuit. L-am ajutat cu 2, cu 3. 

Panczel Csaba – V-am înțeles.  

Șandor Viorica – Și acolo la  noi la Pusta trebuie neapărat, unde se termină asfaltul, pentru că acolo e 

dezastru, dacă se face drumul doar până acolo. 

Vasile Pop – Primar – Până acolo se face, asta e lege, că nu l-a măsurat nimeni. 

Șandor Viorica – Pentru că toată apa de pe deal și de pe drum și până acolo a făcut șantul. Acolo trebuie 

să facă pod, să nu mai meargă apa în curte la oameni. 

Panczel Szilamer – Podul este prevăzut până la intrare la Nimrod.  

Vasile Pop – Primar – Este unul scos de pe drumul Mădărașului și îl facem chiar unde se termină asfaltul.  

Panczel Szilamer – Dar acolo este proiectat.  

Șandor Viorica – Dar aicea cum vine de la pășune în jos, dincolo de blocuri. Toată apa de pe deal intră 

în... 

Panczel Csaba – am înțeles, dumneavoastră ia-ți aprobat. 

Vasile Pop – Primar – Nici nu am comentat, după ce am dat 2 a mai cerut unul. Repet, face o investiție 

privată. 

Panczel Csaba – A spus că le dă voie fermierilor de pe raza Comunei să cântărească, dar dacă l-ați ajutat. 

A spus că nu le ia taxe. 

Bucur Nicolaie – Mai sunt alte probleme? 

Negrea Alexandru – Dacă puteți să ne spuneți ceva în legătură cu capela. Se construiește, se prevede în 

buget ? Am înțeles că se va face și dincoace și dincolo. Partea maghiară construiți sus? 
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Cor de voci – da 

Panczel Csaba – noi acum când ne lasă vremea  vrem să ne apucăm de lucru.  

Vasile Pop - Primar – De îndată ce vine bugetul, vom vedea cum stăm cu bugetul. Avem cofinanțare. 

Dacă ar fi să se termine anul acesta investițiile în derulare, drumul, școala, dispensarul, căminele, am 

avea un deficit de 2.400.000 Lei noi, așa că... Prima dată să așteptăm bugetul și ulterior discutăm.  

Negrea Alexandru – Eu vorbesc pentru cei care întreabă.  

Vasile Pop - Primar – Da, în campanie am spus că vom face capelă. 

Negrea Alexandru – Nu e vorba de campanie. 

Vasile Pop - Primar – Nu ați înțeles, toate sumele care vor fi atribuite nu vor fi atribuite direct, vor trece 

prin Consiliu. Alții au făcut invers. Eu toți banii îi voi trece prin Consiliu. Da, avem nevoie de capele 

atât la români cât și la maghiari, dar repet, avem cofinanțare mare la drumuri.  

Negrea Alexandru – Am înțeles. 

Balasz Levente – Nu poți să faci capelă dacă nu ai drum să ajungi acolo. 

Szabo Mihai – Sigur că nu, măcar din piatră să fie. Cu timpul, se vor face toate, dintr-o dată nu se poate. 

Rumoare în sală*  

Vasile Pop - Primar – dacă îmi dați voie domnule președinte, a fost consultanta la noi săptămâna trecută 

și nu este un program pentru renovarea primăriei. Dacă renovăm primăria o vom face din bugetul local, 

probabil. Momentan nu găsim finanțare nerambursabilă. Oricine vine la noi, îți este rușine, fără să intre 

înauntru.  

Noi bugetul local trebuie să ne administrăm cum se cuvine, și repet orice se va face va fi trecut prin 

consiliul local și îl voi informa.  

Bucur Nicolaie – Dacă mai are cineva întrebări? 

Szabo Mihai – Eu aș avea o întrebare, domnule primar, eu unde am pământul în Boganci, de la șant, 

sunt câțiva metrii de arat. Într-o zi duceam gunoiul când Albert... 

Balasz Levente – Nu mai lucrează el pentru că l-a luat proprietarul. 

Szabo Mihai – El băga un tractor românesc cu 2 străini. Dar levi, până la tine au fost pe pământul meu 

întotdeauna. Acolo nu se poate face rost, de un pod, să putem ieși și intra. Și acolo, acum unde este 

gazul, pe acolo trec ei. Noi dacă intrăm la el, e bai, el dacă intră pe lcuerna mea, nu e bai.  

Vasile Pop - Primar  - Este proprietate privată? 

Szabo Mihai – Da. Și acum eu i-am prins, 2 străini cu un tractor românesc, joia, atunci împrăștia 

îngrășămintele. A urcat pe unde ați tăiat pădurea, la deal. 

Panczel Szilamer – Viceprimar – Era gelu cu fiul lui.  

Szabo Mihai – El a fost cu un tractor românesc? 

Panczel Szilamer – Viceprimar – Nu avea acoperiș tractorul. 
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Szabo Mihail – Ba da, avea. 

Șandor Viorica – Așa mai micuț. 

Szabo Mihail – Da, atunci el a fost. 

Balasz Levente – Gelu trebuie să fie, pentru că i-a expirat contractul de arendare și el lucrează acum. 

Era dat la Albert.  

Szabo Mihail – El pe acolo intră, pe acolo iasă. Dacă eu în caz că mă duc să duc gunoiul, deja e bai. El 

acolo a săpat șanțul ca să poată să mai intră el. Dacă am putea să facem un pod să putem să ieșim. Când 

eram eu copil, pe timpul colectivului era acolo un 25 de metrii rât, unde coseam noi. 

Balasz Levente – Acolo era rezerva Primăriei.  

Panczel Szilamer – Sunt făcute titluri. 

Panczel Francisc – Sunt făcute titluri, dar este făcut drum deasupra, de ce intră pe acolo.  

Szabo Mihail – Trebuie să ne înțelegem și să facem o cale de acces, fără să fie ceartă.  

Bucur Nicolaie – Mai are cineva vreo problemă? Atunci declar ședința închisă.  

  

 

Președinte de ședință                                                                 Secretar General al comunei delegat 

BUCUR NICOLAIE         ONAC DAN CRISTIAN 

 

 

 

 

 


