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Nr.  3918/26.06.2020 
PROCES – VERBAL 

încheiat în ședință ordinară a Consiliului Local Şinca 
din data de 26.06.2020 

 
Ședința a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr. 130/19.06.2020. 
Consilierii au fost convocați telefonic și în scris iar numărul convocatorului este 

3780/19.06.2020. 
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. 
3779/19.06.2020. 

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 
Dl. Ing. Urdea Sorin 
 

Aprobarea procesului verbal al ședinței  anterioare. 
 
Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 29.05.2020. 
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 26.06.2020. 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilitate fiscale având în vedere 

prevederile O.U.G. nr. 69 din 14 mai 2020 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al comunei Șinca, județul Brașov 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de administrare al R.P.L.  

Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. pentru perioada 2020-2023 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenței la domeniul public a unor 

imobile situate în extravilanul comunei Șinca, județul Brașov. 



7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  
relizat pe anul 2019 întocmit de către administratorul fondului forestier proprietate 
publică a comunei Șinca, R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. 

8. Diverse. 
 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se aprobă 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 Muntean Radu Robert este ale președinte de ședință cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 28/26.06.2020 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilitate fiscale având în vedere 

prevederile O.U.G. nr. 69 din 14 mai 2020 
 

Se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 29/26.06.2020 
 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al comunei Șinca, județul Brașov 
 

Se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 30/26.06.2020 
 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. 
 
Se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 31/26.06.2020 
 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: 

 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de administrare al R.P.L.  

Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. pentru perioada 2020-2023 
 
Dl. Consilier Muntean Radu Robert propune încă doi indicatori de performanță la capitolul 8, 
respectiv: 



- Stabilirea unui procent de masă lemnoasă exploatată, raportată la posibilitatea anuală 
recalculată; 

- Stabilirea unui volum de masă de lemn de foc ce va fi pusă la dispoziția cetățenilor din 
comună. 

Toți consilierii sunt de accord cu modificarea sugerată. 
Procentul minim de valorificare de masă lemnoasă va fi de 90% din resursă. 
Volumul care se va pune la dispoziția populației va fi de 5000 mc. lemn de foc. 
Se va completa capitolul 8 cu modificările aduse. 
 
Se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 32/26.06.2020 
 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: 
 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenței la domeniul public a unor 
imobile situate în extravilanul comunei Șinca, județul Brașov. 
 

Se supune la vot punctul 6 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 33/26.06.2020 
 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: 
 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  
relizat pe anul 2019 întocmit de către administratorul fondului forestier proprietate 
publică a comunei Șinca, R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. 
 

Se supune la vot punctul 7 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 34/26.06.2020 
 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: 
 

Diverse: 
 
Dna. consilier Jancso Marcela  prezintă viața și opera lui Iosif Vulcan și faptul că se dorește  

să se amplaseze un  bust al d-lui Iosif Vulcan în spațiul din fața Școlii și a Căminului Cultural din 
localitatea Șinca Veche 

Consiliul local este de acord cu solicitarea de amplasare a bustului. 
Dl. consilier Lie Nicolae – legat de taxa de obor din ședința trecută -  oile domnului Botea 

Viorel au călcat pe proprietățile oamenilor; să se ia măsuri. 
Dl. consilier Muntean Radu Robert arată că pe Valea Gardului, la calea ferată, a colmatat 

valea și nu mai pot ajunge membrii composesoratului, nu mai pot să circule să își ia drepturile , ar 
fi nevoie de buldoexcavator pentru decolmatare. 

Dl. consilier Langa Gheorghe – conform Legii 18/1991, proprietarii din localitatea Perșani  
nu își cunosc terenurile întrucât nu au fost țărușate terenurile.  

Domnul președinte de ședință declară ședința închisă. 
 
 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                SECRETAR GENERAL 
  MUNTEAN RADU ROBERT        GALEA CRINA MARIA 


