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PROCES VERBAL 31.08.2021 

 

 Consiliul Local al comunei Șincai, întrunit astăzi, 31.08.2021, în ședință ordinară de lucru.  

 

       Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Şincai nr. 85 din 20.08.2021 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-nul Panczel Francisc. 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.85/20.08.2021 se convoacă şedinţa 

ordinara a Consiliului Local Şincai, care va avea loc în data de 31.08.2021  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 Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

activității operatorilor economici în Comuna Șincai. 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea unui teren aparținând domeniului privat al comunei 

Șincai, județul Mureș. 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Şincai pe 

trimestrul – II – 2021 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an de zile, a 

spațiului aparținând UAT COMUNA ȘINCAI în suprafață de 90,5 mp. din imobilul situat în loc. Șincai, 

nr. 145, comuna Șincai, județul Mureș 

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

Local al Comunei Șincai, pentru perioada  septembrie 2021 - noiembrie 2021 

Lazăr Adrian – Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare din data de 27.07.2021. Este votat 

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

 Lazăr Adrian – Punctul 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea activității operatorilor economici în Comuna Șincai.Dacă sunt întrebari sau 

discuții ? Se supune la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 10 voturi pentru 

 Lazăr Adrian – Punctul 2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea unui teren aparținând 

domeniului privat al comunei Șincai, județul Mureș.Dacă sunt întrebari sau discuții ?  

Panczel Szilamer-aș dori să fac un amendament să se schimbe data încheieri contractului, să fie 

începând cu data de astăzi ca să nu fie încheiat retroactiv 

Vasile Pop-Primar-este vorba de un teren de 600 mp închiriat ROMGAZULUI pe 2 ani 

Moldovan Angelica-asta e prelungirea contractului ? 

Vasile Pop-Primar-da e prelungire, va fi 4 euro pe metru pătrat 

Moldovan Angelica-va fi 240 euro pe lună ? 

Vasile Pop-Primar-pe an va fi 2400 euro 

Negrea Alexandru- dar unde se află terenul ? 

Panczel Szilamer-lângă stația de pompare 

Lazăr Adrian – Se supune la vot.Cine este pentru? –adoptat cu 10 voturi pentru 
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 Lazăr Adrian – Punctul 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local 

al Comunei Şincai pe trimestrul – II – 2021Întrebări sau discuții. Se supune la vot.Cine e de acord? Aprobat 

cu 10 voturi pentru.  

Punctul 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ 

teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 

 Moldovan Angelica –aicea ce să înțelegem că se retrage ? 

Vasile Pop – Primar – sunt 3 unități administrative comunele Suplac, Valea Largă și  orașul Sângeorgiu 

de Pădure care vor să se retragă din asociație și se solicită aprobarea retrageri prin hotărâre de consiliu 

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

Lazăr Adrian – Punctul 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită pe o perioadă 

de 1 an de zile, a spațiului aparținând UAT COMUNA ȘINCAI în suprafață de 90,5 mp. din imobilul situat 

în loc. Șincai, nr. 145, comuna Șincai, județul Mureș 

Vasile Pop – Primar –este vorba de dispensarul gare funcționează la Grădiniță iar până acum doamna 

doctor plătea o sumă de 90 lei pe lună și solicită închirierea gratuită a spațiului respectiv. 

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

Lazăr Adrian – Punctul 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

ședințele Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru perioada  septembrie 2021 - noiembrie 2021. Se 

supune la vot.Cine e de acord? Aprobat cu 10 voturi pentru. 

Lazăr Adrian –trecem la diverse 

 

       Moldovan Angela -Da, deci vin si eu domn primar cu o problema, adica nu este o problema, este o 

cerinta daca se poate din partea primarie sunt doua statii la noi in sat, deci doua statii principale, autobuzul 

mai are niste opriri asa ma rog care sunt oameni care mai fac naveta.daca se pot instala doua statii ar fi 

foarte benefice, is foarte multi copii care vor fii abonati cu abonament, deci ar fi foarte benefice, daca se 

pot face instala astea, daca se poate. 

       Vasile Pop – Primar –Da, eu am discutat si chiar ti am zis, sa punem, sa le inlocuim pe astea doua de 

aici, de la Lechincioara si sa punem doua la Fanate. Deci prioritar a fost exact, am vrut sa fac din lemn si 

m-am dus la Muresan la Pogaceaua si mi-o facut o oferta. Cand mi-o facut o oferta, am cerut, mi-o facut o 

oferta din lemn, am ramas masca 12.000lei una. 

Neinteligibil 

      Vasile Pop – Primar –Deci i-am zis la domnul Vice ca nu concep asa ceva sa dau atatia bani pe o statie 

de lemn. 

      Moldovan Angela -Pfff! Doamne fereste! 

      Panczel Csaba: -Numa asa nu mai dormiti acasa, v-as spune ca 80 milioane ati bagat in buzunar. 

     Vasile Pop – Primar –Am vorbit la Jabenita, ca acolo este un gater si acolo au si atelier, face lambriuri. 

Deci asta a fost in primavara discutia, nici nu am vrut sa o aduc in consiliu discutia asta pana nu ii ceva 

concret. Mi-o zis ca imi face, l-am chemat  in Unirii, la statia din Unirii, langa Palas este o statie de autobuz 

cum sunt statiile de la Sancrai. L-am chemar o facut poza, o face. 

      Bucur Nicolaie -Pret? 

      Vasile Pop – Primar –Nu, dupaia o spus ca ia plecat omul, no mai facut alta.Am vorbit, is facute la 

Odorhei sau undeva in secuime, nu am vrut sa zic, daaa, asa. 

      Panczel Casbi: -Este cineva acolo care face cabane. 

      Vasile Pop – Primar –Am vorbit cu primarul de la Sancrai, unde le-o facut, mi-o dat numar de telefon, 

8000 sau 9000 lei, nu stia primarul exact, da a zis din cap, cum este in statie la Palas sau in Sancrai. Am zis 

nu chiar sa dam atatia bani. 

      Moldovan Angela -Ii chiar mult, da asta se poate face si...... 

      Vasile Pop – Primar –Deaia am vorbit cu cel de la Raciu, acuma saptamana trecuta, cu Raceanu, care o 

facut cosurile de gunoi, l-am chemat sa mergem sa vedem statia din Sancrai si din Unirii, asa am ramas sa 

ne intelegem si sa mergem sa o vedem. Vom pune si la Fanate. 

 

      Moldovan Angela -La Fanate unde este biserica si la intersectie langa Macavei. Adica eu zic ca, chiar 

foarte multi copii se aduna si este cand mai asteapta, mai ii de stat. 

Neinteligibil 

      Panczel Csaba -Am vrut sa spun, imi continui ideea. Am vrut sa spun ca nu ar fi bine vorbit cu un 

meserias careva si sa cumpara primaria materialul si se face. 

Neinteligibil 

      Vasile Pop – Primar –Perfect deacord. 



      Panczel Csaba -Da nu stiu cum sa factura. 

      Szobo Mihail- Da eu dau factura, numai daca cumpara, eu cu doi baieti fac, facturam. 

Neinteligibil 

      Panczel Csaba -Tu nu poti sa dai factura, ca esti consilier. 

      Vasile Pop – Primar –Eu am vrut sa fac biler direct ca am lucrat cu el. 

      Panczel Csaba -Nu aveti un meserias care vorbit cu el si sa deie o factura. 

      Szobo Mihail- Sa deie o factura si noi facem, mare lucru. 

      Vasile Pop – Primar –Am colegi de amei care o lucrat in tamplarie si au pfa-uri acuma si o lucrat, cand 

aude ce vrea sa faca, nu face, nu vor sa face, face o mobila de bucatarie scurt, ia banii. 

      Moldovan Angela -Cred ca si la Pogaceaua s-ar putea face. 

Neinteligibil 

      Vasile Pop – Primar –Pai acolo am vorbit 12.000lei. 

Neinteligibil 

      Moldovan Angela -Pot sa mai vin si eu cu o intrebare? 

Neinteligibil 

      Moldovan Angela -Eu aduc problemele de la mine din sat. Problema este la noi cu circulatia domn 

primar, daca se pot instala niste indicatoare la noi, la intrare in sat, sa se stie ca trec animale si cu viteza. 

Deci noi avem mare problema, noi trecem cu vacile, dumneavoastra stiti unde avem badogul si mergem cu 

vacile la apa, deci masinile intraa intre vaci, ne certam cu soferii. Am ajuns ca o vaca o sarit pe masina, o 

indoit tabla, o zis ca dupa reparatie cine sa vedem cati bani costa, no mai vint nimeni. La care eu trebuie sa 

platesc, eu nu ma pot apara in fata soferului, ca nu este nici un indicator de viteza si de atentionare animale. 

Si acuma in careva zi statea copilul cu oile, acolo in curtea cealalta, nu ii ingradita, nu este gard, oaia o 

sarit, so speriat de caine si mio lovit oaia o masina, s-o dus s-o tot dus.Noi merge doi oameni cu animalele. 

      Panczel Csaba -Trebuie dusa legata de lant. Mie mi-a lovit masina vaca. 

      Moldovan Angela -Da stiu, te-am inteles, dar si eu trebuie sa ma apar cu ceva.Nu exista, deci la intrare 

in sat, sunt comune care au. 

      Balas Levente:-Angela eu am o propunere, sa te muti la socruto. 

Neinteligibil 

      Panczel Szilamer- Limita legala este de 50 km/h. 

Neinteligibil 

      Vasile Pop – Primar –O sa schimbam toate indicatoarele la intrare in localitate si o punem indicatoare 

simple cu satul, cu limita de viteza la intrare si la iesire din fiecare. 

Neinteligibil 

      Panczel Szilamer- Limita de viteza aia se poate doar cu avizul politiei rutiere. 

Neinteligibil. 

      Vasile Pop – Primar –Putem pune indicatoare cu animale, aia da se poate. 

      Sandor Viorica: Acuma vin si eu cu o problema daca imi permiteti, am azis si data trecuta, trebuie tasat 

drumul de la Leonut in sus si aici sau la curba cu un tractor, masinile mici cam greu trec la deal. 

Neinteligibil. 

      Panczel Szilamer- Din momentul in care amplasamentul este predat noi nu putem sa intervenim. 

Neinteligibil 

      Szobo Mihail- Sa facem capela cimitirului catolic si o spus ca o fost depuse hartiile acum 2 ani, ca sa 

ne deie pamantul asta unde o stat Veres Ilonko la primarie, sa putem face capela aici, aicea imediat. 

      Vasile Pop – Primar –Eu v-am spus si in sedinta de consiliu acum 2 ani de zile, nu iti da nimeni aviz si 

autorizatie de la DSP si DSV pentru capela in centrul satului. Deci trebuie sa te gandesti, orice trebe sa faci 

legal o capela, iti trebuie avize, deci nu o sa iti deie nimeni aviz sa faci capela in centrul satului. 

Si faci capela in centrul satului si iti trebuie masina autorizata, sa duca de la capela la cimitir. Capelele se 

fac in cimitire. 

Neinteligibil 

      Panczel Csaba -Noi saptamana asta pornim sa facem drumul sa vada oamenii ca vrem sa facem. Nu 

avem ce face, deja de un an jumate tot asa merge, astazi maine poimaine. 

Neinteligibil 

      Lazăr adrian-Alte probleme mai aveti? Declar ședința închisă. 

       

 Președinte de ședință                                              Secretar General al Comunei delegat 

                 Lazăr Adrian Onac Dan Cristian 


