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Nr.  5807/25.09.2020 
PROCES – VERBAL 

încheiat în ședință ordinară a Consiliului Local Şinca 
din data de 25.09.2020 

 
Ședința a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr. 177/18.09.2020. 
Consilierii au fost convocați telefonic și în scris iar numărul convocatorului este 

5655/18.09.2020. 
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. 
5653/18.09.2020. 

Sunt prezenți 11 consilieri locali din totalul de 12 in funcție, respectiv: Ciocan Andrei, 
Cătoi Lucian,  Codâia Valeriu, Dogariu Nicolae, Jancso Marcela, 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 
Ing. topometrist, Constantinescu Dumitru 
 

Aprobarea procesului verbal al ședinței  anterioare. 
 
Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 28.08.2020. 
Se aprobă cu 11 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 25.09.2020. 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public de interes local al Comunei Șinca a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 
101870. 

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

 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se aprobă cu 11 voturi “pentru”. 
 

Se suplimentează ordinea de zi cu două puncte, astfel: 



1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. Șinca nr. 87 din 20.12.2019 
privind atestarea apartenenței la domeniul public a unor drumuri vicinale situate în 
extravilanul comunei Șinca, județul Brașov. 

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

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 
Se aprobă cu 11 voturi “pentru”. 

 
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 Popa Adrian este ales președinte de ședință cu 11 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 41/25.09.2020 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public de interes local al Comunei Șinca a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 
101870. 
 

Se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 11 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 42/25.09.2020 
 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. 
 
Dl. contabil, Bera Ion Adrian, prezintă proiectul de hotărâre. 
 
Se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 11 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 43/25.09.2020 

 
Se trece la punctul 1 de pe suplimentarea ordinii de zi: 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. Șinca nr. 87 din 20.12.2019 
privind atestarea apartenenței la domeniul public a unor drumuri vicinale situate în 
extravilanul comunei  Șinca, județul Brașov. 

 
Domnul topometrist, Constantinescu Dumitru prezintă proiectul de hotărâre. 

 
Se supune la vot punctul 1 de pe suplimentarea  ordinii de zi. 
Se aprobă cu 11 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 44/25.09.2020 
 
 
Se trece la punctul 2 de pe suplimentarea ordinii de zi: 

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

 
 



Se supune la vot punctul 2 de pe suplimentarea ordinii de zi. 
Se aprobă cu 11 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 45/25.09.2020 
 
 

Diverse: 
 
Dl consilier Langa Gheorghe arată că ar trebui să se mai revină cu o adresă din partea 

primăriei privind problema trecerii de pietoni din localitatea Perșani. 
Dl. consilier Dogariu Nicolae menționează să nu se mai facă modificări la hărți. 
 
 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                SECRETAR GENERAL 
  POPA ADRIAN          GALEA CRINA MARIA 


