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MINUTA PROCESULUI VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA  ORDINARA 
A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 29.05.2020 

 
         Avand in vedere proiectele de hotarari supuse spre aprobarea  Consiliul Local Şinca in 

sedinta ordinara din data de 29.05.2020. 

         

         In urma discutiilor purtate si a votului exprimat, au fost adoptate urmatoarele hotarari: 

1.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 21 din data de 29.05.2020  privind alegerea 

presedintelui de sedinta 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

2.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 22 din data de 29.05.2020  privind aprobarea listei 

de preţuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior, pe partizi - producția 2020 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

3.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 23 din data de 29.05.2020  privind aprobarea contului 

anual de executie bugetara  al anului 2019 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

4.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 24 din data de 29.05.2020  privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2020 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

5.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 25 din data de 29.05.2020 
privind  aprobarea  impozitelor si  taxelor locale pentru anul 2020 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

6.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 26 din data de 29.05.2020  privind aprobarea 

documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a principalior 

indicatorilori tehnico – economici aferenti, pentru cheltuielile necesare obiectivului de  

investiţie Modernizare strazi in  Comuna Sinca, Judetul Braşov- localitatea Sercaita 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

7.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 27 din data de 29.05.2020  privind aprobarea 

documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a principalior 

indicatorilori tehnico – economici aferenti, pentru cheltuielile necesare obiectivului de  

investiţie Modernizare strazi in  Comuna Sinca, Judetul Braşov- localitatea Bucium 
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

 

 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL 
GALEA CRINA MARIA 


