
 
 

   

 

 

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 ordinară – 26.04.2021 

Încheiat azi 26.04.2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Şincai, întrunit la 

sediul Primăriei Şincai.  

     Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr. 45 din 16.04.2021 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 8 consilieri din totalul de 11. Lipsește d-na Șandor Viorica, d-nul Negrea Alexandru 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. 45/16.04.2021 se convoacă ședința ordinară a 

Consiliului Local Șincai, care va avea loc în data de 26.04.2021 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 apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”. 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Şincai pentru 

anul 2021 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea retragerii unității administrativ teritoriale Comuna Șincai , 

din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Mureșană”. 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea solicitării prelungirii  scrisorii  de garanţie  cu nr. 171 din 

data de 24.07.2019  in valoare 130.181,78 lei  eliberată de  FNGCIMM-SA-IFN  în vederea garantării către 

A.F.I.R. a avansului solicitat pentru finanţarea proiectului CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU 

ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA  LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ”-masura 19.2 până la data de 

19.01.2022 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 10/26.02.2019 privind aprobarea regulamentului 

de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a U.A.T Comuna ȘincaiBucur Nicolaie – Președinte de 

ședință – Întâi vom vota procesul verbal al ședinței anterioare: Cine este pentru ? este votat cu 8 voturi 

pentru 
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Bucur Nicolaie – Președinte de ședință – Acum se votează ordinea de zi. Este votat cu 8 voturi pentru. 

Bucur Nicolaie – Președinte de ședință – Punctul 1. Proiect de hotărâre privind apobarea modificării 

Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”.  

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

este pentru ? Este votat cu 8 voturi pentru. 

Punctul 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Şincai 

pentru anul 2021. Dacă sunt amendamente, întrebări, probleme sau discuții? Supunem la vot. Cine este 

pentru ? Este votat cu 8 voturi pentru. 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unității administrativ teritoriale Comuna Șincai 

, din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Mureșană”. Dacă sunt probleme sau 

discuții? Supunem la vot. Cine este pentru ? Este votat cu 8 voturi pentru. 

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii  scrisorii  de garanţie  cu nr. 171 din 

data de 24.07.2019  in valoare 130.181,78 lei  eliberată de  FNGCIMM-SA-IFN  în vederea garantării către 

A.F.I.R. a avansului solicitat pentru finanţarea proiectului CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU 

ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA  LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ”-masura 19.2 până la data de 

19.01.2022 

Pop Vasile-primar –d-le președinte dacă pot să intervin legat de Lechincioara nu putem nici cum să îi 

facem recepția, i-am trimis notificare, i-am dat 10 zile care au trecut , teoretic trebuie să prelungim la 

Alba-Iulia încă 6 luni scrisoarea de garanție. Constructorul mai are câteva retușuri de făcut, i-am cerut la 

consultant să îi calculeze penalitățile, tot el face dispensarul, foarte greu de lucrat cu el . El a făcut și 

trotuarele. 

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

pentru ? Este votat cu 8 voturi pentru.. 

Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 10/26.02.2019 privind aprobarea 

regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a U.A.T Comuna Șincai. Ce ne puteți spune 

despre acest proiect. 

Pop Vasile-primar-d-nul Fechete Ioan Calin Gavril a predate pășunea pe care o avea în chirie de la 

primărie și pentru a o scoate la licitație trebuie actualizată comisia de atribuire sunt care au fost și au 

plecat, trebuie făcută o nouă comisie de atribuire 

Moldovan Angelica- și pășunea care a cedat-o ce se întâmplă cu ea o să fie împărțită 

Pop Vasile-primar –o să fie licitație 

Bucur Nicolaie – președinte de ședință Dacă mai sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru ? Este 

votat cu 8 voturi pentru.. 

Dacă are cineva probleme la diverse? 

Președinte de ședință Secretar General al Comunei delegat 

       Bucur Nicolaie       Onac Dan Cristian 


