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PROCES VERBAL  

Încheiat azi 15.06.2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Şincai, 

întrunit la sediul Primăriei Şincai. 

 

 Consiliul Local al comunei Șincai, întrunit astăzi, 15.06.2021, în ședință ordinară de lucru. 

10 consilieri sunt prezenți 

 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr. 59 din 04.06.2021 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 Macavei Petraliana Rodica. 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. 

Lazăr Adrian – Declară ședința deschisă și dă citire convocatorului 

  

În conformitate cu Dispoziţia Primarului Comunei Şincai nr.59/04.06.2021 se convoacă şedinţa 

ordinara a Consiliului Local Şincai, care va avea loc în data de 15.06.2021  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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele 

Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru perioada  iunie 2021 - august 2021. 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Contului anual de execuţie şi a Situaţiei 

financiare anuale pe anul 2020. 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării Comunei Șincai, județul Mureș la 

activitatea de audit din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”. 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Studiului de fezabilitate, a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” 

Lazăr Adrian – Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare din data de 26.04.2021. Este 

votat cu 10 voturi pentru. Supun la vot ordinea de zi. Este adoptată cu 10 voturi pentru.  

 Vom trece la punctul 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului 

Local al Comunei Șincai, pentru perioada  iunie 2021 - august 2021. Dacă sunt întrebări sau discuții? 

Atunci supunem la vot. Cine este pentru ? Este votat cu 10 voturi pentru. 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Contului anual de execuţie şi a Situaţiei financiare 

anuale pe anul 2020. Dacă sunt întrebări sau discuții? Supunem la vot. Cine este pentru ? Este votat cu 

10 voturi pentru.  

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării Comunei Șincai, județul Mureș la activitatea 

de audit din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”. Dacă sunt întrebări 

sau discuții?  

 Vasile Pop – Primar – Aici dacă îmi permiteți. De 2 ani s-a încercat integrarea procedurilor de 

audit la nivel de A.D.I. Câmpia Mureșeană, pe Șincai, Mădăraș, Sântana, Cristești și Sâncrai. Noi nu am 

fost de acord să plătim 3500 de lei pe lună la audit, iar Sâncraiul 6000 și Sântana 4500. Am cerut să se 

calculeze în funcție de numărul de locuitori. Sântana are undeva la 5000 de locuitori și ar fi plătit 4500.  
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Nici acum nu este constituită, tot se discută, săptămânal sau lunar ne întâlneam. La Râciu se plătește 

după numărul de locuitori, noi avem 1600 de persoane aproximativ și se achită 1500. Același lucru se 

face, audit intern la nivel de Primărie, exact ce se făcea și la asociația de la Sâncrai.  

 Bucur Nicolae – De ce am ieșit din asta, că era cu Râciu parcă, nu? 

 Vasile Pop – Primar – Nu deci auditul se realiza cu Sântana, Cristești, Sâncrai, Mădăraș și noi, 

pentru care se înființase altă asociație. Am considerat că suma a fost mare, raportat la populație. Le-am 

spus în ședințe că nu este în regulă suma. Ne-am retras pe aceste considerente și vom adera la Câmpia 

Transilvaniei. Și aici se realizează audit pe mai multe comune: Râciu, Sânpetru, Crăiești... La ședința 

trecută ne-am retras de acolo și acum vom adera la audit aici. După ce ne-am retras din Câmpia 

Mureșeană ne-au sunat, și se discută ca fiecare comună să plătească după numărul de locuitori. Dacă am 

renunțat, nu cred că mai trebuie să ne întoarcem. Dacă sunt întrebări? 

 Lazăr Adrian – Președinte de ședință – Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru ? Este votat 

cu 10 voturi pentru. 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Studiului de fezabilitate, a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”. Întrebări, discuţii? 

 Bucur Nicolae – Da, dacă ne puteți explica, nu știm nimic de proiect. 

 Vasile Pop – Primar – Dacă știți pe G.A.L, s-a construit Căminul de la Lechincioara. Au rămas 

20.000 euro și noi primăria am suplimentat cu 10.000 euro, ca să putem să achiziționăm o mașină. 

Ceuașu și Sântana au achiziționat o mașină Ford care nu se basculează. Am discutat și cu domnul Vice 

și discut și cu dumneavoastră, ce facem noi cu o mașină care nu se basculează? Am discutat cu 

consultantul să luăm o mașină până în 3.5 tone, cu axul dublu pe spate, care se basculează. Încercăm să 

o aducem gata făcută, e greu să lucrezi dacă nu se basculează. Noi am avut 3 oferte, vrem să aducem un 

crafter cu 3 scaune, basculabil, adus din fabrică. Va dura până se semnează contractul, dar noi să avem 

hotărârea de Consiliu și să vedem dacă aprobă cei de la Alba Iulia, dacă nu vom achiziționa ce a luat 

Ceuașu și Sântana. Mădărașul a renunțat anul trecut și acum vor, dar nu se mai poate.  Despre mașină 

este vorba în proiect. Ce să facem? Să o aducem încărcată aici în curte și să te apuci să dai cu lopata jos? 

Eu să fiu sincer, nu acceptam de la început așa mașina, eu nu acceptam să se împartă cei 20000 de euro 

rămași de la Mădăraș între Sântana și Ceuașu, cum a făcut fostul primar. Faza este consumată, e târziu.  

 Lazăr Adrian – Președinte de ședință –Supunem la vot. Cine este pentru ? Este votat cu 10 voturi 

pentru. Urmează diverse  

 Lazăr Adrian – Președinte de ședință – Am și eu o întrebare, ce se întâmpla cu Căminul de la 

Lechincioara? Începe deja să se degradeze, nu să se reabiliteze. Sunt niște baghete puse podețe, le ia 

vântul și ploaia. Nu știu cu ce e lipit, că cade jos. 

 Vasile Pop – Primar – Stați liniștiți că, constructorul trebuie să remedieze problemele. 

 Bucur Nicolae – Trebuie să îl golim. 

 Panczel Csaba – Dar este predat? Până când nu este predat... 

 Vasile Pop – Primar – Nu se poate face recepția la căminul de la Lechincioara, pentru că 

proiectantul nu ne predă Referatul proiectantului pentru recepție. Proiectant la căminul de la 

Lechincioara este domnul Șarlea, de la PNL, am făcut toate demersurile, însă nu ne răspunde la solicitare. 

De 2 luni de zile i-am făcut adresă transmisă prin email și prin recomandată și nimic. Am sunat-o pe 

doamna prefect, și mi-a spus că se rezolvă, însă, încă nu avem un răspuns. Referitor la baghetele laterale, 

constructorul are obligația 2 ani de zile să repare orice se strică, nu se face recepția în stadiul în care este 

acum. Eu i-am spus constructorului că nu se va face recepția în acest fel, dirigintele de șantier i-a 

prevăzut în referatul lui ce trebuie să facă. Este greu de lucrat cu acest constructor, dânsul are și execuția 

de la dispensar, dânsul a făcut și trotuarele.  Curtea de Conturi a constatat că s-au plătit pentru trotuare 

43000 de lei în plus, plus penalități sunt 53000, și mai există o factură de 30000 care se anulează. Asta 

a constatat Curtea de conturi.  

 Bucur Nicolae – Putem să mutăm ce e la mine acasă? Avem nevoie de spațiu.  

 Vasile Pop – Primar – Le vom muta dacă nu le mai putem ține, dar nu le putem plasa la cămine, 

pentru că obiectivul nu este recepționat.  

 Bucur Nicolae – Durează mai mult de o săptămână? 

 Vasile Pop – Primar – Noi ne rugăm de el de 3 luni de zile. Și mai avem de plătit 145000 de lei 

și nu putem face plățile până nu facem recepția. 



 Bucur Nicolae – este păcat, pentru că sunt persoane care împlinesc 50 de ani de căsătorie și ar fi 

vrut să își sărbătorească în cămin, acolo, la noi și dacă nu este recepționat nu pot să facă. 

 Vasile Pop – Primărie – Noi am făcut toate demersurile ce ţin de noi. Am vorbit și cu doamna 

prefect să vorbească cu proiectantul.... Fără referatul proiectantului nu poți să faci recepția, iar 

proiectantul este angajat de primărie. 

 Lazăr Adrian – Președinte de ședință – Alte întrebări? 

Moldovan Angelica – Vin și eu cu o mică problemă. În ciobănie este în asfalt o groapa, și oamenii 

sunt destul de supărați. S-a făcut groapa după ce s-a băgat apa la Horațiu, și a rămas groapa aceea mare 

și tot înspre mijlocului asfaltului se duce. Dacă se poate marca...au sărit mașini peste groapă. 

 Vasile Pop – Primar - Să căutăm o firmă, să refacem groapa. 

 Panczel Szilamer – Viceprimar - Putem pune piatră spartă, provizoriu.  

 Moldovan Angelica – asta au spus și oamenii, dacă se poate încărca cu piatră. 

 Vasile Pop – Primar – Da provizoriu, dar vom căuta o firmă, facem achiziția și vor veni să o 

repare. 

 Moldovan angelica – Este nesemnalizată, nu este pusă o bandă care să semnaleze groapa, un 

indicator. 

 Bucur Nicolae – Am avut niște înmormântări acuma, și din cauza ploilor și cum nu este piatră 

pe drumul spre cimitir, nu se poate urca. Cum plouă puțin, e gata drumul, dacă s-ar putea pune niște 

piatră pe drumul spre cimitir.  

 Panczel Szilamer – Lângă bazin? 

 Bucur Nicolae – De la bazin în sus. 

 Lazăr Adrian –  Președinte de ședință  - De la bazin în sus.  

 Vasile Pop - Primar – ce distanță este? 

 Bucur Nicolae – 500 de metrii.  

 Lazăr Adrian – Președinte de ședință - 500 de metrii. 

 Vasile Pop – Primar – Vom pune piatră.  

 Bucur Nicolae – Măcar niște piatră să fie pusă. Și pe drumul acela, care merge spre... Strada 

Berc, iarăși sunt probleme.  

 Lazăr Adrian – Președinte de ședință – 2 străzi sunt strada Berc, nu știu cum au fost arondate.... 

 Rumoare.... 

 Lazăr Adrian – Președinte de ședință - Ambele străzi sunt strada Berc. Alte probleme. 

 Viorica Șandor – Dacă tot suntem la capitolul piatră și la noi este nevoie înspre cimitir, doar cu 

căruța se poate urca la deal când plouă. Așa a fost de când..... Dacă se va face la Lechința să se facă și la 

Pusta.  

 Negrea Alexandru – Ce vreau să vă spun, nu se poate cere de la firma de salubritate un container 

pentru cimitirul de sus? Și la Ceuaș și la Mădăraș și la Râciu... La cimitirul maghiar este.  

 Panczel Szilamer – Au fost date de Consiliul Județean pentru selectarea deșeurilor. Sunt 3 felurile 

de deșeuri. Când am primit și noi le-am amplasat în mai multe locuri. Au venit în control de la Ecolect, 

și au spus că trebuie să facem insule, ca să colectăm selectiv. 

 Moldovan Angelica – Dar totuși, în momentul de față, mașina nu îl ia separat și totuși și oamenii 

sunt nemulțumiți că de ce nu aduce primăria, dar nu primăria le aduce.... 

 Vasile Pop – Primar – Dacă țineți minte de mai demult, când au fost aduse, a fost puse după 

preferințe, cel care a fost prieten cu primarul, a avut pubela aproape. A fost scandal atunci cu ele. 

 Moldovan Angela – Dar totuși, cum a zis și domnul viceprimar, s-au format insulițe, dar totuși 

mașina nu îl prelucrează selectiv.  

 Panczel Szilamer – viceprimar – pentru aia dă el socoteală, noi trebuie să respectăm 

reglementările. Dacă nu colectează selectiv este sancționat operatorul, dar dacă nu respectăm noi 

obligațiile impuse, suntem sancționați noi. 

 Moldovan Angelica – Știți și la Fânațe, sunt câte 2, în centru sunt 3.  

 Rumoare în sală..... 

 Negrea Alexandru – S-a îndreptat drumul, cu gaterul sau cum îi zice, către Mociarla încolo, după 

Popa și acum vă întreb, eu nu am știut nimic despre asta, mergi mult mai rău cu mașina pe acolo, sunt 

niște bolovani de Doamne ferește.  

 Vasile Pop – Primar – Deci dacă e făcut e bai că de ce îl facem... 



 Negrea Alexandru – Nu am zis asta domn primar, dar dumneavoastră ați văzut că acum e mai 

rău ca înainte. 

 Vasile Pop – Primar – Am adus cilindru și dacă punem piatră nu o să rămână piatră? 

 Negrea Alexandru – Domn primar, ce o fost s-a dat la o parte și acum mergem pe bolovani. Dacă 

dumneavoastră considerați că acela este drum făcut cum trebuie... 

 Vasile Pop – Primar – nu e bai nu mai aducem cilindru atunci și nu mai aducem nici piatră... Că 

o să aducem piatră spartă de 0.45 și o să rămână afară, pardon, o să fie o problemă și acolo. Dacă nu 

merge omul cu 100 sau cu 80 km/h prin localitate, nu poate merge. Sau pe vale la Fânațe, erau multe 

bălți și gropi, groapă după groapă. Acum că a fost îndreptat este problemă că de ce am astupat şanţurile. 

Primarul cu Viceprimarul trebuie să sape şanţurile. Oamenii nu știu că este hotărâre de Consiliu Local 

prin care oamenii sunt obligați pe intravilan să cosească, să își curețe şanţul.... 

 Negrea Alexandru – Acum dumneavoastră ați fost pe acolo? 

 Vasile Pop – Primar – Am fost, a doua zi. 

 Negrea Alexandru – E frumos așa cum arată acolo? Eu de exemplu am fost cu bicicleta și vreau 

să mă dau cu bicicleta, acum nu mai poți merge. Serios dacă nu, nu v-ați gândit înainte, domnule, stric 

drumul sau vreau să îl repar?  

 Vasile Pop – Primar – Nu mai punem piatră deloc atunci, ca să se poată umbla cu 100 km/h prin 

localitate. 

 Negrea Alexandru – Păi nu trebuie să umble cu viteză.  

 Vasile Pop – Primar – Prima zi nu s-a putut umbla, a doua zi a venit cilindrul și l-a cilindrat, am 

fost a doua zi și a treia zi. 

 Negrea Alexandru – Nu toate mașinile pot trece, mai sunt mașini care vor să meargă... 

 Vasile Pop – Primar – Și eu am fost cu a mea pe acolo. 

 Negrea Alexandru – Nu poți să mergi pe acolo înspre cimitir. 

 Lazăr Adrian – Președinte de ședință – Mai sunt probleme? Atunci declarăm ședința închisă. 

  

  

Președinte de ședință Secretar General al comunei delegat 

LAZĂR ADRIAN ONAC DAN CRISTIAN 


