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PROCES VERBAL 23.07.2021 

 

 Consiliul Local al comunei Șincai, întrunit astăzi, 23.07.2021, în ședință ordinară de lucru.  

 

 

       Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr. 71 din 15.07.2021 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 președinte de ședință–dă citire convocatorului 

  

În conformitate cu Dispoziţia Primarului Comunei Şincai nr.71/15.07.2021 se convoacă şedinţa 

ordinara a Consiliului Local Şincai, care va avea loc în data de 23.07.2021  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 aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor 

al comunei Șincai. 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea HCL Șincai nr. 5/2019 

privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Șincai , judetul Mureș. 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al Comunei Șincai, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Șincai nr. 17/2001, cu modificările și completările ulterioare și atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 964/2002, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 580/2009 

 

Vasile Pop – Primar- Solicit respectuos consiliului local,să analizeze următoarele amendamente 

la ordinea de zi. În primul rând, retragerea de pe ordinea de zi a punctului 3, și anume ”PROIECT DE 

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 

al Comunei Șincai, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 17/2001, cu 

modificările și completările ulterioare și atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002, 

modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 580/2009” și în al doilea rând vă solicit respectuos 

să aprobați suplimentarea ordinei de zi cu două proiecte de hotărâre și anume: ” Proiect de hotărâre   

privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică pe 

raza comunei Șincai, județul Mureș” și  4 ”Proiect de hotărâre privind susținerea cheltuielilor 

neeligibile ale  proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA 

AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOCALITATEA ŞINCAI, COMUNA ŞINCAI  SI  

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI 

CULTURAL LOCALITATEA ŞINCAI-FÂNAŢE, COMUNA ŞINCAI”.  

Lazăr Adrian președinte de ședință-Cine e de acord pentru retragerea  proiectului, pardon, 

sunteți de acord cu retragerea Proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Șincai, însușit prin Hotărârea Consiliului Local 

al Comunei Șincai nr. 17/2001, cu modificările și completările ulterioare și atestat prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 964/2002, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 

580/2009?Sunteți de acord? 10 voturi pentru. 
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În al doilea rând, dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu cele două proiecte pe 

care vi l-am citit. Cine este pentru ?-10 voturi pentru 

Lazăr Adrian –Se supune la vot ordinea de zi modificată -10 voturi pentru. Se supune la vot 

procesul verbal al ședinței anterioare din data de 15.06.2021- 10 voturi pentru. 

 Vom trece la punctul 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Analiză și 

Acoperire a Riscurilor al comunei Șincai. Dacă sunt întrebari sau discuții ? Se supune la vot.Cine este 

pentru? –adoptat cu 10 voturi pentru 

 Trecem la punctul 2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea HCL 

Șincai nr. 5/2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Șincai , judetul Mureș. Dacă 

sunt întrebari sau discuții ? Se supune la vot -adoptat cu 10 voturi pentru.  

 Trecem la punctul 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind constituirea echipei mobile pentru 

intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică pe raza comunei Șincai, județul Mureș.Întrebări 

sau discuții. 

 Moldovan Angelica – Da, aicea da, un pic să fie, da, vă rugăm.... 

 Panczel Csaba – Dacă vine ursul la mine la fermă cine vine, să știu? 

 Balazs Levente – Primarul,vicele ei sunt primii. 

 Vasile Pop – Primar – Acolo este o comisie constituită din mai mulți membrii: primar, 

viceprimar, medicul veterinar, șeful de post de poliție,doamna directoare,doamna doctor,este comisie 

constituită  aici.O să-l găsiți în PAAR. 

 Balazs Levente – Și ce o să facă? Ce o să facă domnul primar,domnul vice, domnul 

polițist,doamna doctor și domnul nu știu cine?Ce să facă la urs? 

 Panczel Csaba – Nimic. Fac antrenament ca să știe să fugă.Să aibă condiție fizică. 

 Se suprapun discuțiile. 

 Toma Dragos- jurist – Comisia asta are un rol separat,doar pentru intervențiile de violență 

domestică... 

 Panczel Szilamer – viceprimar – Să nu te gândești la animal domestic. 

Toma Dragos- jurist –... și formată din minimum trei persoane, DGASPC ne-a pus în vedere ieri, 

că trebuia din 2018 adoptată și atunci de asta a intrat în regim de urgență și practic acuma există o echipă 

mixtă cu cei de la poliție pentru intervențiile de violență domestică în care personalul primăriei abilitat 

întocmește o fișă de evaluare a intervenției, în funcție de gravitatea situației poliția deschide sau nu dosar 

penal și teoretic noi ca și autoritate locală trebuie cumva să asigurăm sprijin pentru persoana care a fost 

agresată și în același timp adăpost.Deci cam așa prevede legea și atunci trebuie să existe o comisie să 

intervină în maxim 90 de minute de la solicitare împreună cu organele abilitate. 

Bucur Nicolae – Și să zicem că ar fi exista un caz, trebuie să asiguri adăpost, unde ? 

Toma Dragos- jurist – Asta chiar urmează comisia în sine să stabilească . 

Vasile Pop – Primar –Asta o stabilim fiți liniștit domnul, vom stabili. 

Moldovan Angelica –O să fie... 

Vasile Pop – Primar – Bine ar fi să nu fie,să-și bată cineva nevasta .... 

Se suprapun discuțiile. 

Vasile Pop – Primar – Bine ar fi să nu fie. 

Balazs Levente – Deci asta e riscul,dacă plouă, ninge, bate vântul,dar dacă vine ursul la ăla nu-i 

mai trebe adăpost, vă spun eu.Nici să nu vă gândiți să-i faceși adăpost.Eu am văzut ursul cum arată 

și.....mulțam,la omul ăla nu-i mai trebe adăpost sută la sută. 

Panczel Szilamer – viceprimar –Aia-i altă speță,deci nu face obiectul discuției. 

Balazs Levente – Deci, după grindină și ploi și nu știu ce, dacă-i duce la om casa îi faci 

adăpost,dar la ăla care s-a întâlnit cu ursul,pe ăla puteți să-l ștergeți de pe listă. 

Vasile Pop – Primar –Da, din păcate. 

Lazăr Adrian – Se supune la vot.Cine e de acord? Aprobat cu 10 voturi pentru. 

Trecem la punctul 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  ”Proiect de hotărâre privind susținerea 

cheltuielilor neeligibile ale  proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI 

EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOCALITATEA ŞINCAI, COMUNA ŞINCAI  SI  

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI 

CULTURAL LOCALITATEA ŞINCAI-FÂNAŢE, COMUNA ŞINCAI” 



 Vasile Pop – Primar –Domnul președinte dacă î-mi dați voie?Aici e vorba despre căminul de la 

Șincai în care nu a fost prevăzut sistemul de stingere a incendiilor.Deci când s-a făcut expertiza technică 

s-a omis.O să ne trezim că construim,facem căminul și nu o să ne dea avizul PSI-ul pentru că nu-i făcut 

sistemul de stingere a incendiilor.S-a trezit proiectantul după ce a preluat căminul și atinci am renunțat 

la scena din curte, care a fost pusă acolo,așa și tot aici ne-a fost impus de consiliul judetean printr-un 

referat de la arhitectul șef că nu putem pune tablă pe căminul de la Șincai,numai țiglă.Și atunci s-a 

schimbat prețul, în loc de tablă trebuie pusă țiglă și alte prețuri.Și atunci s-a încercat să nu trebuiască să 

punem din bugetul local atâtea bani,eu am zis că renunțăm momenten la scenă, scena era cu 60-70de mii 

cuprinsă în proiect, dacă vrem să face odată, putem să facem din bani mai puțini,cred că ne-ar fi costat 

un miliard din buget suplimentarea.Stingerea incendiilor care trebuie facută e vreo 54de mii,și atunci să 

zicem așa pe românește acoperișul și cu proiectul pentru stingerea incendiilor, așa, mai trebuie să 

suplimentăm cu 16mii de lei din bugetul local.Asta e la primul, acolo e problemă cu grinzile și aici e 

problemă cu grinzile la Fânațe. 

Panczel Csaba – Alea nu o să fie schimbați? 

Vasile Pop – Primar – Da, s-a făcut o expertiză,care…… nu știu noi consilieri care am mai fost 

s-a discutat vreodată așa ceva?  

Moldovan Angelica –Da,dar numai așa… 

Vasile Pop – Primar – Deci, s-a făcut o expertiză,nu știu cine a făcut expertiza, ba pardon, știu 

cine a făcut, cum a făcut expertiza.Grinzile la Fânațe, e gata în proporție de 33%,dar aici separate bani, 

și grinzile de aici, deci o discuție foarte mare cu grinzile, cu colțul clădirii, cu fundația de la colțul 

clădirii, a fost prevăzută nu a fost prevăzută, na…eu să vă zic sincer eu  încerc să nu le dăm bani, acolo 

sunt 2milioane de lei bani de proiectare,execuție, dar să nu plătesc că nu fac căminul sau…,deci tot ce-I 

posibil,toate, e proiectare făcută foarte greu de…, e foarte rea făcută expertiza să mă exprim așa pe 

înțeles, deci dacă expertiza,studiul de fezabilitate era făcut cum trebuie acuma nu aveai nici o discuție.A 

făcut cineva de la București…na,dar asta ce avem noi astăzi aici e pentru suplimentare cu 16mii de lei 

de la bugetul local pentru sistemul de stingere a incendiilor și pentru țiglă.oricum eu v-am mai spus  la 

vremea respectivă că cea ce se cheltuie cu aceasta este suplimentarea asta la….Am dat dosarul cu studiul 

de fezabilitate la consultanță să studieze dacă era prevăzut la colțul clădirii la crăpătura aia,dacă acolo 

era prevăzută cu verant.Cu acoperișul…na…deocamdată asta vă întreb înainte să trimit la AFIR la Alba 

Iulia, dacă sunteți de accord cu suplimentarea.Fără HCL nu o să poată să facă nimica,dacă consiliul local 

nu-i de acord. 

Lazăr Adrian – Se supune la vot.Cine e de acord? Aprobat cu 10 voturi pentru. 

Vasile Pop – Primar – Dacă aveți întrebări pe tema asta? 

Lazăr Adrian –Alte probleme,alte... 

Vasile Pop – Primar –Da, să trecem la diverse. 

Bucur Nicolae –Era prevăzut scenă,să facă la cămine scenă și s-a renunțat?(Mai departe nu se 

aude) 

Vasile Pop – Primar –Da era o scenă prevăzută pe proiect și consultantul a pus în vedere la 

consiliul local, a fost mai multe variante, aia se putea scoate, că de exemplu nu se poate scoate (nu se 

înțelege) sau altceva să zic așa gardul nu se putea să fie scoasă din proiect, dar ăla s-a putut, că era,ne-a 

dat Alba Iulia ca neeligibil, e ca și când trebuie să plătim din bugetul local scena și atunci fiind neeligibil 

ca să nu trebuiască să dăm banii am scos doi din proiect ca să nu ne trezim că suntem obligați să facem 

scena, să plătim la constructorul 60de mii de lei plus TVA-ul,cam așa era,dacă nu greșesc și suntem 

obligați să plătim și atunci consultanta ne-a propus să scoatem afară fiind neeligibil și așa banii să punem 

în altă parte să punem la țiglă și la sistemul de stingere a incendiilor. 

Lazăr Adrian –Alte probleme? 

Vasile Pop – Primar –Dacă îmi dați voie domnul președinte, avem Raportul Curții de Conturi în 

care...ce-i mai important pentru noi, care,care...neîndeplinirea prevederilor legale privind evidența și 

contabilitatea a unor acte privind activele fixe în valoare de 13, deci aici a fost 13mii,a fost o greșeala 

contabilă care  s-a reglementat, s-a încasat 13.215 lei într-un cont prin neînregistrarea acestor sume pe 

cheltuieli în data achiziționării ,aspect pentru care a avut drept consecință denaturarea informațiilor din 

situațiile financiare încheiate în data de 31.12.2020.Deci a fost pusă într-un cont și l-a pus în alt 

cont,așa.Dă-mi aia cu încasările.Deci avem o datorie de recuperat...,da, Curte de Conturi decide aplicarea 

următoarelor măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului și recuperării acestora,stabilește 



recuperarea la bugetul local a prejudiciilor inclusiv majorări de întârziere aferente prin decontarea 

nejustificată către SC NYC TOUR SRL a unor lucrări neexecutate și materiale la prețuri majorate 

nejustificate prin realizarea obiectivului de investiții Amenajarea trotuarelor și șanțurilor pe raza 

comunei Șincai,județul Mureș.Verificarea conformității plăților aferente lucrărilor de amenajare a 

trotuarelor și șanțurilor pe raza UAT Șincai,județul Mureș cu prevederile... 

Toma Dragos- jurist – Aici, valoarea abaterii în cuantum de 1.346.359 lei pentru care va trebui 

întocmite dosare de executare silită. 

Panczel Csaba –Astea-s impozitele sau ce? 

Toma Dragos- jurist –Da.Impozite,amenzi,debite deci toate debitele care există față de bugetul 

local. 

Panczel Csaba – Impozitele de exemplu aici nu a zis ce se poate faec,cum să plătească?Asta o 

depun acolo totdeauna când vin, dar acuma asta este adunat de ani de zile, nu? Nu numai de anul trecut. 

Toma Dragos- jurist –Nu numai din anul trecut,nu, sunt pe ultimii 5 ani. 

Panczel Csaba –Este care mai mult de 5 ani,cred. 

Toma Dragos- jurist – Păi după 5 ani se prescriu creanțele fiscale și atunci în ultimii 5 ani de zile 

practic. 

Panczel Csaba – Deci 5 ani dacă nu ai plătit ai noroc că după aia scapi și poți sa faci altele. 

Balazs Levente - Amnestia,ca la pușcărie. 

Toma Dragos- jurist –Da,dacă nu întocmește autoritatea publică locală nici un act. 

Panczel Csaba –Înseamnă că cine face amenda ăla știe că...adică cine creează probleme ca să-l 

amendeze știe că trebuie să tragă 5 ani. 

Se suprapun discuțiile. 

Vasile Pop – Primar – deci asta cu recuperarea de uniliotreisuteșiceva și a lui cel care are cu 

trotuarele, avem de recuperat de la el, s-a făcut plăți nejustificate în valoare de 53.151de lei. 

Șandor Viorica - Și alea cum se mai pot recupera? 

Moldovan Angelica - Da cum se mai pot? 

Toma Dragoș – jurist - Puteți citi aici toată pagina asta. 

Vasile Pop – Primar –Astea-s cel mai importante că raportul are 36 de pagini, v-am zis fiecare 

pot să vină, teoretic toți consilierii ar trebui să-l citească, așa, că de aia sunteți.Deci valoarea abaterii 

constructorului 53de mii mă refer la trotuare, pentru că tot a pus facturi tot a fost plătit, a pus mereu 

facturi s-a plătit. 

Șandor Viorica –Nu a zis nimeni că nu-s gata. 

Vasile Pop – Primar –Mai este o factură de 30.000 aia am blocat-o când am venit eu pe care nu 

l-am mai plătit.Deci ce v-am zis domu...ce v-am zis la sedintele de comisie cu plățile de...la Lechincioare 

cam suntem așa aproape 100%.Deci 53.151 dintre care 46.218 lucrări neprestate și 6.933 majorări de 

întârziere.Consecințele economico-financiare al abaterilor de la legislație prin efectuarea plății 

nejustificate către Sc Nyc Tour Construct srl,targu Mures a prejudiciat bugetul local cu suma de 53.151 

de lei. 

Bucur Nicolae – Și cine dă banii ăștia?Trebuie să dea firma respectivă care a luat banii și dă la 

primărie nu?Așa am înțeles treaba. 

Vasile Pop – Primar –Primăria a plătit ... 

Bucur Nicolae – A plătit mai mult așa am înțeles. 

Vasile Pop –primar-  Da,da. 

Moldovan Angelica - Și primăria să-și recupereze banii ăștia. 

Bucur Nicolae- Primăria a plătit și acuma firma respectivă trebuie să dea înapoi 

Toma Dragoș- jurist- Curtea de Conturi ne-a pus în vedere ca să efectuăm toate demersurile 

legale pentru recuperarea prejudiciului. 

Panczel Csaba - Trebuie să dați în instanță acuma? 

Toma Dragoș- jurist-Da,da. 

Moldovan Angelica - Dar totuși e cineva să răspundă,adică cine a dat banii. 

Vasile Pop –primar- Cine a plătit,normal 

Moldovan Angelica –Păi cum,dai banii din mână trebuie să știi pentru ce-i dai 

Vasile Pop –primar- Domnul Huza mi-a zis că caut nod în papură,asta nu-i caz nod în papură 

aici a fost domnul vice nu noi am chemat Curtea de Conturi a fost programată Sântana,Ceuaș,noi. A luat 



toate facturile până la data de 30 decembrie,tot ce s-a plătit,tot ce nu s-a plătit.Recepția la fiecare lucrare 

la...și cu ăia 5% care ziceați dumneavoastră din 25% au fost chemați înapoi să plătească banii ce nu s-a 

cuvenit,cam greu a venit,dar l-a chemat Curtea de Conturi înapoi.Rămâne,oricine poate să-l ieie să-l 

citească, eu v-am spus ce a fost mai important, banii de recuperat,astai cel mai...să fiu sincer asta e cel 

mai greu.Când mergi și aduci consultantul că vrem să reabilităm primăria până nu-i... 

Panczel Csaba – De exemplu dacă eu am o amendă să spun de 30.000 de lei și sunt în insolvență 

cu familia cum îl plătesc?Cum puteți să recuperați? 

Vasile Pop –primar-Eu v-am zis,asta e cea mai grea,pentru că… 

Panczel Csaba –Nu de altceva dar noi nu știm…asta e o problemă, dezbatem și problema e că la 

bugetul local asta totdeauna se adaugă că în bugetul local sunt atâtea bani,normal ar trebui să fie atâtea 

bani, nu sunt dar ar trebui să fie. 

Vasile Pop –primar - Undeva scrie să nu mă apuc să găsesc acuma că iar poate nu o să găsesc,care 

spune că dacă beneficiarul... 

Toma Dragoș- jurist-În cazul persoanelor fizice,dacă nu își achită restanțele putem sesiza 

instanțele de judecată ca să transforme amenda contravențională în ore în folosul comunității.Muncă pe 

care o prestează de exemplu și asistații social. 

Vasile Pop –primar- Aici scrie deci,dacă beneficiarul deci dacă nu începe demersurile să facă e 

pușcărie de la 3 la 6 luni sau amendă.Adică beneficiarul,beneficiarul pe care eu îl reprezint,de aia v-am 

zis că e cea mai grea sarcină pe care o ai.În loc să te duci să faci un proiect,să te duci să verifici.... 

Balazs Levente – Cum scrie acolo banii astea atunci vor fi recuperați... 

Moldovan Angelica – Niciodată. 

Panczel Csaba – Niciodată. 

Balazs Levente – Ca amenzile.Deci astea-s cam frați. 

Toma Dragoș – jurist- Cel mai important ar fi să vină să refacă până la urma urmei lucrarea. 

Șandor Viorica – Dar până la urmă trotuarul e terminat? 

Panczel Csaba – Nu. 

Balazs Levente –Nu. 

Toma Dragoș – jurist-Nu.Nu este recepția făcută. 

Balazs Levente - Deci asta înseamnă că ... 

Șandor Viorica - Renunță la 30.000 decât să vină să ... 

Se suprapun discuțiile 

Panczel Szilamer –viceprimar-  Am făcut o prerecepție la trotuare,am ieșit pe teren cu rulotă cu 

roată,am măsurat,am făcut un raport și cam de acolo vin calculele. 

Vasile Pop – Primar- Cu cei de la Curtea de Conturi că de la ei,Curtea de Conturi a cerut.Vă dau 

un exemplu, dacă țineți minte care am fost consilieri,șanțurile erau,și aveți Hotărârea de Consiliu 

acasă,dale prefabricate pe 30 de centimetri de balast.  

Șandor Viorica – Da. 

Vasile Pop – Primar- Sunt puse pe pământ tot,nu le-a venit să creadă.Când au văzut nu le-a venit 

să creadă, și pe.... 

Bucur Nicolae-Cine a urmărit lucrările astea?Nu era nimeni de la primărie când s-a făcut? 

Vasile Pop – Primar- Ba da primarul,el a fost.El a semnat,constructorul și primarul. 

Panczel Szilamer –viceprimar – În caietul de sarcini și în proiectul inițial s-a prevăzut ca și 

șanțurile să fie făcute cu pavaj, deci rigolă scafă pe fund,exact cum e la Râciu,rigolă scafă pe fund și pe 

laterale pavaj și s-a renunțat la pavaj și s-a pus prefabricatele astea ce s-a pus.. 

Șandor Viorica – Bătaie de joc. 

Lazăr Adrian –Alte probleme? 

Balazs Levente - Sunt destui. 

Lazăr Adrian –Diverse? 

Vasile Pop – Primar-Asta a fost la diverse deja. 

Se suprapun discuțiile. 

Lazăr Adrian –Chiar eu am o problemă, că pe strada noastră capacul s-a dus de la canal. 

Panczel Szilamer –viceprimar-Dar cine l-a dus? 

Lazăr Adrian –Păi s-a dus de la  loc. 

Panczel Szilamer –viceprimar-Am crezut că nu mai există. 



Lazăr Adrian - Deci nu mai poate ieși mașină,nimic de acolo. 

Panczel Szilamer –viceprimar-Eu am ieșit. 

Lazăr Adrian –Astăzi nu cred. 

Panczel Szilamer –viceprimar-Astăzi nu.Ieri am fost. 

Vasile Pop – Primar-A fost mașina după gunoi? 

Lazăr Adrian –A fost mașina după gunoi și l-a dat, si cade piatra acolo și e problemă după aia. 

Panczel Csaba –Deja a iesit din garantie lucrarea? 

Panczel Szilamer –viceprimar-Na bine nici nu a fost... 

 Panczel Csaba –Sau nici nu a avut garanție? 

Vasile Pop – Primar-Atâtea probleme avem cu canalizarea de la Lechincioara... 

Panczel Szilamer –viceprimar-Deci canalizarea n-ar fi o problemă, oamenii care aruncă prostiile 

aia e problemă.Am găsit și păpușă de copii aruncată în canalizare și ne mirăm că se înfundă pompele și 

cheltuim zeci de mii de lei.Ca și ideea anul asta am cheltuit cu canalizarea de la Lechincioara undeva la 

30.000 de lei. 

 Panczel Csaba –Pentru ăla merită să meargă unul să cară c***t-ul cu găleata. 

Panczel Szilamer –viceprimar- Și încă anul nu a trecut, și dacă... 

Panczel Csaba –Ieșiți mai ieftin,asta e 

Vasile Pop – Primar-Da...constatarea la tablou.... 

Panczel Szilamer –viceprimar-Păi dacă omul nu înțelege...că ți l-a făcut statul, acolo....ceva mai 

bun că e bun nu și tu nu ai grija de el. 

Moldovan Angelica – Da,da 

Panczel Szilamer –viceprimar-Șervețele,mască de protecție,păr, mucuri de țigară și multe altele. 

Panczel Csaba –Acuma trebuie ca la noi la gaz, la fiecare făcut din 30 în 30 de zile făcut protecția 

muncii la oameni mă nu țipați asta nu țipați ăla... 

Negrea Alexandru – Faceți o ședință...o ședință să.... 

Panczel Csaba –Neapărat faceti o sedinta cu oamenii și spuneți măi ce faceți.... 

Vasile Pop – Primar- Nu avem unde să facem.Să facem recepția odată la cămin ...... 

Negrea Alexandru –Cât plătesc ei pentru asta? 

Vasile Pop – Primar-La Lechincioara pe canalizare nu este nici o taxă. 

Moldovan Angelica –Nu plătesc nimica? 

Se suprapun discuțiile 

Panczel Csaba –Nu-i o problemă,e un lucru foarte bun, și mie mi-ar plăcea să am canalizare, dar 

dacă nu îngrijești un lucru ca asta ce e nou făcut acuma de 2-3-5 ani pentru 2-3 suferă un sat întreg, că 

până la urmă se înfundă și cine mai plătește, acuma plătiți și după aia puneți acolo că e defect total,și la 

revedere... 

Se suprapun discuțiile 

Panczel Szilamer –viceprimar- O pompă cu tocător e 1.850 de euro,deci 1.850 plus manopera 50 

de euro/oră la orice lucrare.Au venit să facă constatarea săptămâna trecută, doar deplasarea e 200 de 

euro, au venit să vadă ce e.Au constatat,au trimis oferta de 1.250 de euro. 

Vasile Pop – Primar-Ceva a fost găsit la pompă,s-a blocat instalația, a mers,s-a ars tabloul ..,au 

venit,au constatat-o exact cum zicea domnul vice 1.250 de euro+TVA.Avem oferta pe masă, pompele 

merg pe manual acuma, bun dar până le-am pus la punct 5 zile la rând a venit vidanja să tragă.Ce o să 

se întâmplă la Șincai dacă va fi așa. 

Bucur Nicolae – Aș avea și eu la diverse...Au trecut aproape un an de zile, noi suntem în comisia 

asta de agricultură și încă pentru agricultură nimica,nu știu care e situația.Am zis că poate vine inginerul 

agronom să ne spună câte ceva,care e situația cu agricultura asta. 

Vasile Pop – Primar-Dar la ce vă referiți? 

Bucur Nicolae –În legătură cu terenurile care nu sunt încă întăbulate, o parte care sunt intravilane 

alea se plătesc sau invers la alea care nu-s intravilane,nu mai știu exact,nici eu nu mai știu exact care e 

situația cu ele. 

Vasile Pop – Primar-Bine că mi-ați amintit,inginerul agricol e în concediu, la ședința următoare 

îi spun să vină, să pregătească.Acuma ne-a venit aprobare să facem,OCPI-ul ne-a trimis contractul de 

finanțare,facem un contract cu OCPI-ul,după aia contractăm o firmă ca să continuăm cadastrarea.Am 

înțeles că la Lechincioara e cadastrat tot. 



Panczel Szilamer –viceprimar-Nu chiar,undeva la 80%, Lechincioara stă cel mai bine,deci pe 

partea asta de cadastrare Lechincioara e pe primul loc. 

Vasile Pop –primar- La intravilan nu o să fie bani de la OCPI pentru intravilan pentru că nimeni 

nu o să facă cu 120 de lei să... 

Panczel Szilamer –viceprimar-să întăbulezi o casă 

Vasile Pop –primar - să întăbuleze o casă când numai taxa e 120 de lei.Nici un topograf,nimeni 

nu o să facă. 

Bucur Nicolae –Oricum să vedem un pic care e situația. 

Vasile Pop –primar –Vă spun de acuma,nu trebuie să vă spună inginerul,nimeni nu o 

să....momentan nu sunt bani pentru extravilan și nu o să facă nici un topograf să întăbule la orice casă cu 

banii aia de 120 de lei ce se dă pentru o parcelă. 

Panczel Szilamer –viceprimar-Deci, sectoarele au fost stabilite de către OCPI, sunt treizeci și 

ceva de sectoare pe comună și sunt multe sectoare în care a cuprins și intravilanul. 

Moldovan Angeliva – Și acolo nu se face? 

Panczel Szilamer –viceprimar-Și la Fânațe și la Lechincioara,deci unde sunt hai să zicem 

cinci,șase ,șapte căsi.Cum a zis domnul primari mai multe taxe plătește decât ....  

Bucur Nicolae –De exemplu la noi în spate acolo unde locuiesc eu ,am auzit că ar fi 

intravilan,teren intravilan,și dacă e intravilan se plătește pentru întăbulare sau nu se plătește?Era vorba 

că se fac lucrări care le face de la stat. 

Panczel Szilamer –viceprimar-Păi depinde, sistematic sau sporadic?Deci dacă se face sistematic 

aia înseamnă că măsoară tot sectorul și cum am spus unde-s căsi în intravilan nu o să facă nimeni 

niciodată pentru 120 de lei o întăbulare la o casă. 

Bucur Nicolae –Și atunci așteptăm... 

Panczel Szilamer –viceprimar-Deci la căsi e cel mai indicat să se facă pe cheltuiala proprie 

fiecare, ca până acuma,că nu o să facă nimeni. 

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