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Nr.  1290/28.02.2020 
PROCES – VERBAL 

încheiat în ședință ordinară a Consiliului Local Şinca 
din data de 28.02.2020 

 
Ședința a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr. 73/21.02.2020. 
Consilierii au fost convocați telefonic și în scris iar numărul convocatorului este 

1140/21.02.2020. 
Anunțul privind organizarea ședinței, a ordinii de zi a ședinței ordinare, a fost publicat 

prin afișare la sediul Primăriei comunei Şinca conform procesului verbal de afișare nr. 
1137/21.02.2020. 

 
Sunt prezenți 12 consilieri locali din totalul de 13 in funcție, respectiv: Ciocan Andrei, 

Codâia Valeriu, Dogariu Nicolae, Goilă Daniel, Jancso Marcela, Lie Nicolae, Langa Gheorghe, 
Oancea Sabin Vichente, Muntean Radu Robert, Popa Adrian, Popione Iosif, Văcariu Gheorghe 
Puiu. 

 
Au participat : 

D-na. secretar general, Galea Crina Maria 
Dl. Primar, Bârlez Victor 
Dl. Contabil, Bera Ion Adrian 
 

Aprobarea procesului verbal al ședinței  anterioare. 
 
Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 31.01.2020. 
Se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
 
             D-na. secretar general, Galea Crina Maria  comunică îndeplinirea condiţiilor de la alin. (8) 
al art. 136 din OUG 57/2019 Cod Administrativ, respectiv fiecare proiect de hotărâre înscris pe 
ordinea de zi a şedinţei consiliului local este însoţit de: 
    a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator; 
    b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
    c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
    d) alte documente prevăzute de legislaţia specială si proiectele de hotărâre pot fi dezbătute în 
ședință. 

Se citește  Ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 28.02.2020. 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință. 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Statutului comunei Șinca . 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 și 

estimările pentru anii 2021-2023. 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciile de 

salubrizare prestate în Comuna Șinca. 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind odificarea și completarea H.C.L. Șinca nr. 

50 din 22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de 
salubritate pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de salubritate 
cu operatorul desmnat și beneficiază de aceste servicii. 

6. Diverse 



 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
 
Toate punctele de pe ordinea de zi îndeplinesc condițiile alin. (8), art. 136 din OUG nr. 57/2019. 
 
 
 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință. 
Se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi. 
Dl. viceprimar Goilă Daniel este ales președinte de ședință cu 12 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 8/28.02.2020 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Statutului comunei Șinca. 
La subcapitolul “Partide politice” se adaugă Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat 

 
Se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 9/28.02.2020 
 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 și 

estimările pentru anii 2021-2023. 
 
Dl. contabil, Bera Ion, prezintă proiectul de buget. 
Dl primar, Bârlez Victor propune completarea proiectului de buget, la lista de investiții cu 
doua poziții, respectiv: 
- Generator curent electric monofazic 4,5-5,5 kw 
- Porți garaj Remiză PSI Șinca Veche 
Vede și susține următoarele modificări la proiect - la secțiunea de funcționare ccrește 
alocarea cu 20.000 lei și în secțiunea de dezvoltare crește cu 20.000 lei.  Aceasta este 
singura modificare pe partea de venituri. 
Pe partea de cheltuieli se modifică față de proiect : 
- Cap. 51, art. 20.01.08 (poștă, telecomunicații, radio, tv, internet) – cu un plus de 3000 

lei  
- Cap. 51, art. 20.12 (consultanță și expertiză) cu un plus de 20.000 lei 
- Cap. 51, art. 20.30.30 ( alte cheltuieli cu bunuri și servicii) cu un plus de 15.000 lei 
- Cap. 65, art. 20.06.01 (deplasări interne, delegări, transferări) cu un plus de  5.000 lei 
- Cap. 67.02.05 (sport), art. 59.11 (asociații și fundații) cu un plus de 1.000 lei. 
- Cap. 70.05.02 (amenajări hidrotehnice) art. 20.01.05 (carburanți și lubrifianți) cu un 

minus 44.000 lei  
 
Se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 10/28.02.2020 
 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

 



4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciile de 
salubrizare prestate în Comuna Șinca. 

 
Se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 11/28.02.2020 
 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: 

 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. Șinca nr. 50 din 

22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei special de salubritate  
pentru persoanele fizice și juridice  care nu au încheiat contract de salubritate cu 
operatorul desemnat și beneficiază  de aceste servicii . 

 
Se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 12/28.02.2020 
 
Se trece la Diverse. 
 
 D-na consilier Jancso Marcela aduce la cunoștință propunerea d-lui Vulcan Florin privind 
amplasarea  unui bust cu Iosif Vulcan în fața Căminului Cultural din Șinca Veche. 
 

Domnul presedinte de ședintă declară ședința închisă. 
 
 
 
 
 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                SECRETAR GENERAL 
        GOILĂ DANIEL                   GALEA CRINA MARIA 


