
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 

Şinca Veche, Str. Principală nr. 314, jud.Braşov   

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

NR.  2551/28.04.2017 

PROCES – VERBAL 

incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Şinca 

din data de 28.04.2017 

      Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr. 190/21.04.2017 
      Anuntul privind organizarea sedintei, a ordinii de zi a sedintei de ordinara a fost 

publicat prin afisare la sediul Primariei comunei Şinca conform procesului verbal de 

afisare nr.  2339/21.04.2017 

      Sunt prezenti 7 consilieri locali din totalul de 13 in functie, respectiv : Ciocan 

Andrei, Catoiu Lucian, Codaia Valeriu,  Jancso Marcela Elena, Lie Nicolae,  Oancea 

Sabin Vichente, Vacariu Gheorghe Puiu. 

      Au participat : 

Primar, Bârlez Victor    

Contabil, Forgaci Denisa Giurgiana Roxana 

Sef SVSU, Mares Emil 

Secretar, Galea Crina Maria 

Aprobarea procesului verbal al sedintei  anterioare, sedinta de in data, din data de 

31.03.2017. 

Se supune la vot procesului verbal al sedintei din 31.03.2017. 

Se aproba cu 7 voturi ,,pentru” 

      Doamna Galea Crina Maria, citeste  Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 

28.04.2017: 

          1. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta. 

          2. PROIECT DE HOTARARE aprobarea organigramei si statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Şinca 

          3. Diverse 

Se supune la vot Ordinea de zi. 

Se aproba cu 7 voturi “pentru”. 

Se propune Consiliului Local Sinca intrunit in sedinta ordinara din data de 28.04.2017 

suplimentarea ordinii de zi cu inca un punct, respectiv: 

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordului de parteneriat  cu Consiliul 

Judetean Brasov pentru realizarea proiectului: “ Modernizare drum interjudeţean DJ 

104A, DJ 105C şi DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-

3+800, DJ 105P 0+000-3+800 ” si  modificarea astfel  a  anexei parte integranta la 

H.C.L. Şinca nr.1/05.01.2017 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 

Se aproba cu 7 voturi “pentru”. 

 

Doamna Galea Crina Maria, citeste  punctul 1 al ordinii de zi: 

1. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta. 



Se supune la vot 

Domnul consilier Codaia Valeriu este ales presedinte de sedinta 7 voturi “pentru”. 

Se adopta hotararea nr. 16/28.04.2017 

 

Domnul presedinte de sedinta, Codaia Valeriu citeste  punctul 2 al ordinii de zi: 

2. PROIECT DE HOTARARE aprobarea organigramei si statului de funcţii al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Şinca 

Se supune la vot punctual 2 ordinii de zi. 

Se aproba cu 7 voturi “pentru”. 

Se adopta hotararea nr. 17/28.04.2017 

 

Domnul presedinte de sedinta, Codaia Valeriu citeste  punctul cu care s-a suplimentat 

ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 28.04.2017: 

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordului de parteneriat  cu Consiliul 

Judetean Brasov pentru realizarea proiectului: “ Modernizare drum interjudeţean DJ 

104A, DJ 105C şi DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-

3+800, DJ 105P 0+000-3+800 ” si  modificarea astfel  a  anexei parte integranta la 

H.C.L. Şinca nr.1/05.01.2017 

Se supune la vot punctul  cu care s-a suplimentat ordinea de zi a sedintei ordinare 

din data de 28.04.2017. 

Se aproba cu 7 voturi “pentru”. 

Se adopta hotararea nr. 18/28.04.2017 

 

Domnul presedinte de sedinta, Codaia Valeriu trece la punctual Diverse al ordinii de 

zi. 

Domnul Mares Emil, Sef SVSU a prezentat raportul de activitate solicitat de domnul 

consilier Popa Adrian si raportul de analiza a activitatii de prevenire si interventie 

Domnul primar, Bârlez Victor enumera persoanele voluntare din S.V.S.U. Sinca 

Domnul consilier, Ciocan Andrei sunt blocuri de piatra aduse de SEGA la doamna 

contabila, sa faceti o sesizare scrisa pentru ridicarea pragului de fund. 

Domnul primar, Bârlez Victor o sa incerc sa clarific situatia. 

Domnul consilier, Catoi Lucian in localitatea Persani o salcie veche trebuie taiata 

Domnul consilier, Ciocan Andrei la Predusca e teiul crescut in stalp, trebuie luata 

atitudine, nr 186-187 

In sala de sedinta isi face prezenta domnul consilier, Muntean Radu Robert astfel sunt 

prezenti 8 consilieri locali din totalul de 13 in functie. 

Domnul consilier, Lie Nicolae la iluminatul stradal mai e nevoie de niste complectari 

Domnul primar, Bârlez Victor saptamana viitoare, comandam lampile 

Domnul consilier, Catoi Lucian in Persani trebuie indreptata calea ,, La Vadici,, 

Domnul consilier, Vacariu Gheorghe Puiu parcul din centru sa fie imprejmuit. 

Domnul presedinte de sedinta, Codaia Valeriu declara sedinta ordinara din data de 

28.04.2017 inchisa. 

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                               SECRETAR 

                 CODAIA VALERIU                                           GALEA CRINA MARIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


