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Nr.  3306/29.05.2020 
PROCES – VERBAL 

încheiat în ședință ordinară a Consiliului Local Şinca 
din data de 29.05.2020 

 
Ședința a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr. 119/22.05.2020. 
Consilierii au fost convocați telefonic și în scris iar numărul convocatorului este 

3068/22.05.2020. 
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. 
3069/22.05.2020. 

Sunt prezenți 13 consilieri locali din totalul de 13 in funcție, respectiv: Ciocan Andrei, 
Cătoi Lucian,  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 
Contabil – Bera Ion Adrian 
Contabil – Forgaci Denisa 
 

Aprobarea procesului verbal al ședinței  anterioare. 
 
Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 30.04.2020. 
Se aprobă cu 13 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 29.05.2020. 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prețuri de pornire la licitație 

lemnoasă pe picior, pe partizi-producția 2020 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție bugetară al 

anului 2019 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2020. 
6. Diverse. 

 



Se supune la vot ordinea de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
 

În temeiul art. 135, alin (8) din OUG nr. 57/2019 se propune suplimentarea ordinii de zi cu 
două puncte, respectiv: 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehncio-economici aferenți, pentru 
cheltuielile necesare obiectivului de investiție Modernizare străzi  în Comuna Șinca, 
Județul Brașov – localitatea Șercăița. 

 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți, pentru 
cheltuielile necesare obiectivului de investiție Modernizare străzi în Comuna Șinca, 
Județul Brașov-localitatea Bucium 

 
Se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu 13 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. 
Domnul consilier Lie Nicolae este ale președinte de ședință cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 21/29.05.2020 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prețuri de pornire la licitație 

lemnoasă pe picior, pe partizi-producția 2020 
Se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 22/29.05.2020 
 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție bugetară al 

anului 2019 
Dl. contabil  Bera Ion Adrian  prezintă proiectul de hotărâre și anexa la proiect 
Se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 23/29.05.2020 
 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 

Dl. contabil  Bera Ion Adrian  prezintă proiectul de hotărâre și anexa la proiect 
 

Se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 24/29.05.2020 
 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: 

 



5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 
2020. 

La hotărâre se adaugă sancțiunile majorate. 
Se modifică la Capitolul VIII, punctual B se înlocuiește expresia “tractor cu vitajă”  cu expresia 
“vitanjare” 
Dl. Viceprimar Goilă Daniel dorește majorarea taxei de obor astfel: 

- pentru ovine și caprine – 30 lei  
- pentru bovine, bubaline și cabaline mari si tineret – 60 lei 

Dl. consilier Popa Adrian propune ca majorarea taxei sa fie făcută astfel: 
- pentru ovine și caprine – 25 lei  
- pentru bovine, bubaline și cabaline mari si tineret – 60 lei 

Se supun la vot cele două propuneri si se votează, iar propunerea domnului Goilă obține 7 voturi 
pentru, iar cea a domnului Popa, 3 voturi pentru. 
Se modifică punctul D, taxa de obor și va avea următorul cuprins 

- pentru ovine și caprine – 30 lei  
- pentru bovine, bubaline și cabaline mari si tineret – 60 lei 

Domnul consilier Muntean Radu si dl. Viceprimar Goilă Daniel propun ca la punctul D, în loc de 
“prinderea în culturile agricole” să se scrie “prinderea pe terenurile care nu sunt destinate 
pășunatului”. 
Toți consilierii sunt de accord cu modificarea sugerată. 
Se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 25/29.05.2020 
 
Se trece la primul punct de pe suplimentarea ordinii de zi: 

 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehncio-economici aferenți, pentru 
cheltuielile necesare obiectivului de investiție Modernizare străzi  în Comuna Șinca, 
Județul Brașov – localitatea Șercăița. 

Se supune la vot punctul 1 din suplimentarea ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 26/29.05.2020 
 
Se trece la punctul al doilea de pe suplimentarea ordinii de zi: 

 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți, pentru 
cheltuielile necesare obiectivului de investiție Modernizare străzi în Comuna Șinca, 
Județul Brașov-localitatea Bucium 

Se supune la vot punctul 2 din suplimentarea ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 27/29.05.2020 
 

Diverse: 
 
Dl. Consilier Dogariu Nicolae dorește șă vadă dacă s-a dus la îndeplinire HCL privind 

echivalarea terenurilor pe satul Ohaba. 
Domnul președinte de ședință declară ședința închisă. 
 
 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                SECRETAR GENERAL 
          LIE NICOLAE          GALEA CRINA MARIA 


