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Proces verbal – ședință extraordinară – 26.03.2021 

Încheiat azi 26.03.2021, 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. 29 din 22.03.2021 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 9 consilieri din totalul de 11. Lipsește d-nul viceprimar Panczel Szilamer și d-nul Balazs 

Levente. 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. 29/22.03.2021 se convoacă ședința 

extraordinară a Consiliului Local Șincai, care va avea loc în data de 26.03.2021 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 aprobarea  valorificări volumului de  lemn exploatat  din pădurea 

proprietatea U.A.T. COMUNA  ŞINCAI avand ca și destinație -lemn de foc. 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici și asigurarea finanţării de 

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

pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri comunale în comuna Șincai, județul Mureș” 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„REABILITARE, EXTINDERE SI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALA IN LOC. ŞINCAI,   COM. ŞINCAI, JUD. 

MURES”. 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind emiterea Avizului Consiliului local al Comunei Șincai, în calitate de 

administrator al domeniului public pentru „Reactualizare P.U.G. și Regulament local de urbanism, 

comuna Șincai, județul Mureș” 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi 

efectuate in anul 2021  de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii 

nr.416/2001 Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. 
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Bucur Nicolaie – Președinte de ședință – Întâi vom vota procesul verbal al ședinței anterioare: Cine este 

pentru ? este votat cu 9 voturi pentru 

Bucur Nicolaie – Președinte de ședință – Din partea Primarului se solicită suplimentarea ordinii de zi cu 

următorul proiect de hotărâre privind  aprobarea desființări „Serviciului de îngrijire a persoanelor 

varstnice și a persoanelor cu nevoi speciale din Comuna Șincai”. Cine este de acord cu suplimentarea 

ordinii de zi? Este votat cu 9 voturi pentru 

Acum se votează ordinea de zi cu amendamentul propus. Este votat cu 9 voturi pentru. 

Bucur Nicolaie – Președinte de ședință – Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării 

volumului de lemn exploatat din pădurea proprietatea U.A.T Comuna Șincai având ca și destinație lemn 

de foc.  

Acest proiect nu a fost votat și în ședința trecută? 

Onac Dan Cristian – Secretar general delegat – se evidențiază destinația lemnului, ca fiind lemn de foc.  

Bucur Nicolaie – Președinte de ședință – Dacă sunt probleme sau discuții? Atunci supunem la vot. Cine 

este pentru ? Este votat cu 9 voturi pentru. 

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

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

prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri comunale în comuna Șincai, județul 

Mureș. Dacă sunt probleme sau discuții? Supunem la vot. Cine este pentru ? Este votat cu 9 voturi 

pentru. 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiții: „Reabilitare, extindere și dotare Școală Gimnazială în localitatea Șincai, comuna Șincai, Județul 

Mureș”. Dacă sunt probleme sau discuții? Supunem la vot. Cine este pentru ? Este votat cu 9 voturi 

pentru. 

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local al Comunei Șincai în calitate de 

administrator al domeniului public pentru „reactualizare P.U.G și Regulament Local de Urbanism, 

Comuna Șincai, Județul Mureș”. Ne puteți oferii mai multe detalii despre proiect? 

Onac Cristian – Dan – Secretar general delegat – pur și simplu este nevoie de avizul consiliului local 

pentru a se putea înainta la avizare către Ministerul Culturii și Ministerul Dezvoltării, și este nevoie de 

aviz. În materiale regăsiți forma avizului.  

Bucur Nicolaie – președinte de ședință –Dacă sunt probleme sau discuții? Supunem la vot. Cine este 

pentru ? Este votat cu 9 voturi pentru.. 

Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local 

ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Dacă sunt 

probleme sau discuții? Supunem la vot. Cine este pentru ? Este votat cu 9 voturi pentru.. 

Punctul 6 suplimentat. proiect de hotărâre privind aprobarea desfiinţării serviciului de îngrijire a 

persoanelor vârstnice și a persoanelor cu nevoi speciale din Comuna Șincai.  



 
 

Se desființează pentru că nu sunt bani să se plătească sau care este motivul? 

Onac Cristian – Dan – Secretar general delegat – A fost un proiect pe fonduri europene, care a rămas 

nefuncțional, nu dispunea de personal angajat, iar legea ne obligă să ne îl desființăm. Asistența socială 

va continua în primărie. 

Panczel Csaba – Cartisan-ul continuă, nu îi afectează? 

Onac Cristian – Dan – Secretar general delegat – Nu, continuă.  

Vasile Pop  - Primar – A fost creat un serviciu acum câțiva ani de zile, nu funcționează și trebuie 

desființat. 

Panczel Csaba – Dar microbuzul rămâne?  

Mai multe persoane în cor – Nu are treabă.  

Bucur Nicolaie – președinte de ședință – Trecem la vot. Cine este pentru? Este votat cu 9 voturi pentru.. 

Dacă are cineva probleme la diverse? 

Moldovan Angelica – Probleme care țin de diverse. Vreau să aduc la cunoștință oamenii care vin la 

Fânațe cu ajutorul social, este o porțiune de șanț în ciobănie, porțiune de șanț care este complet plină 

de pământ. Acolo dacă se poate curăța.  

Vasile Pop – Primar – Acum am curățat de la drumul național până la intrare în Șincai, toată marginea 

drumului. Acum lucrează de la Pogăceaua până în sat, curăță marginea drumului, urmând a se curăța 

șanțurile.  

Moldovan Angelica – Șanțul este plin de pământ de la ploaia mare de anul trecut. 

Vasile Pop – Primar – Șanțul care este plin de pământ va fi curățat tot. Așteptăm să ne vină mașina, 

Ford-ul luat pe fonduri. Dar vom curăța tot șanțul, cu cei de la ajutor social, angajații primăriei, ne vom 

ocupa. Cosit și curățat de pământ. Am cumpărat cositor, drujbă și vom mai cumpăra o cositoare. 

Moldovan Angelica – Pot să mai vin cu o întrebare? 

Bucur Nicolaie – Președinte de ședință – Da, sigur. 

Moldovan Angelica – O întrebare care ține de școală. Care în general se dă de la Primărie, ca și buget, să 

motivăm puțin copii, a fost un an destul de greu, putem să le dăm o bursă de merit, să stabilim cu 

doamna directoare criteriile și să îi stimulăm. Eu zic că ar fi foarte benefic. Unul dintre copii mei este la 

mureș la școală și este foarte bucuros când primește bursa. Și îi motivează, sunt copii care sunt online și 

unii neglijează școala, iar acest factor poate să îi motiveze. 

Vasile Pop  - Primar – Chiar lucrăm la un astfel de proiect, trebuia normal din 2011 de când e legea să se 

acorde, și am vorbit cu doamna directoare, dar dacă îi se permite lui Dragoș Toma, consilierul personal. 

Dragoș Toma – Domnule președinte, dacă îmi permiteți să intervin? 

Bucur Nicolaie – Președinte de ședință – Sigur.  

Dragoș Toma – Noi am și solicitate săptămâna trecută situația elevilor care ar fi beneficiarii acestor 4 

tipuri de burse, și am transmis către Minister să vedem dacă ne vor fi alocate sume pentru achitarea 



 
 

burselor. În același timp, sigur se va aloca suma forfetară stabilită prin Hotărâre de guvern, în cuantum 

de 100 de lei, care poate fi suplimentată din bugetul local. Și din ce am înțeles, în anii anteriori a existat 

o convenție între școală și consiliul local și s-au decontat anumite excursii pentru elevi. Noi am purtat o 

discuție cu doamna directoare, vom iniția un proiect pentru a fi dezbătut în consiliul local, care urmează 

a fi implementat în funcție de bugetul local, ori din semestrul al doilea din anul în curs, ori în anul școlar 

următor, încât să existe beneficiari reali al acestor burse.  

Vom iniția proiectul de hotărâre, îl vom pune în transparență, iar acolo vor putea fi consultate și 

criteriile care au fost stabilite de către minister pentru acordarea burselor și care ar fi și lista 

beneficiarilor. După cum știți și dumneavoastră majoritatea vor fi beneficiari al burselor sociale.  

Moldovan Angelica – Și totuși dacă un elev beneficiază de bursă de ajutor social însă are și rezultate 

bune la învățătură? 

Dragoș Toma – Există posibilitatea unui cumul de burse, pentru că până la urma urmei este dreptul și 

meritul lor.  

Moldovan Angelica – Se vor acorda lunar? 

Dragoș Toma – În mod normal se acordă lunar, însă acestea se pot plăti lunar, semestrial, anual. 

Cuantumul îl stabiliți dumneavoastră în ședință și îl veți dezbate când va fi adoptat bugetul.  

Bucur Nicolaie – Dacă mai sunt alte întrebări? Declar ședința închisă.  

 

Președinte de ședință Secretar General al Comunei delegat 

       Bucur Nicolaie       Onac Dan Cristian 


