
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 
HOTARAREA NR. 48 DIN 06.11.2020 

HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

 
Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă extraordinara, la data de 

06.11.2020; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr. 6622/30.10.2020 a primarului 
comunei, precum şi raportul de specialitate al secretarului general al comunei nr. 
6623/30.10.2020, privind privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate; 

Luând act de propunerile pentru constituirea comisiilor de specialitate; 
Vazand Ordinul Prefectului județul Brasov nr. 825/26.10.2020 prin care se 

declara ca legal constituit Consiliul local al comunei Sinca si incheierea din data de 
27 octombrie 2020 a Judecatoriei Fagaras privind validarea alegerii consilierului 
local supleant al comunei Sinca, in conformitate cu procedura reglementata de 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 Codul administrativ cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Tinand cont de art. 124 - art. 126 din privind Codul administrativ cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 139,  art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197 si   art. 198, alin. 1 si 
alin. 2 din ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Articol unic. 

Se aleg comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Sinca 

astfel:  

Comisia nr. 1 - Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget 

finanţe, administrarea patrimoniului public şi privat al comunei, agricultură, 



silvicultură, gospodărie comunală,  protecţia mediului, servicii şi comerţ, in 

urmatoarea componenta: 

1. JANCSÓ MARCELA-ELENA, PREȘEDINTE; 
2. CIOCAN ANDREI, SECRETAR; 

          3. GHIRCOIAŞ DANIEL-NICOLAE, MEMBRU; 
4. POPIONE IOSIF, MEMBRU; 

          5. STANEASA SERGIU IULIAN, MEMBRU; 
Comisia nr. 2 - Comisia pentru probleme de învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement, in urmatoarea componenta: 

1. GOILA DANIEL, PREȘEDINTE; 
2. BALAN GABRIELA, SECRETAR; 
3. VELEA GELU-VOICU, MEMBRU; 
4. GARBOVEANU SEBASTIAN-RAUL, MEMBRU; 
5. MUNTEAN IOAN CLAUDIU, MEMBRU; 

Comisia nr. 3 - Comisia pentru probleme de administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, in urmatoare 
componenta: 

1. POPA ADRIAN, PREȘEDINTE; 
2. GHIRCOIAŞ DANIEL-NICOLAE, SECRETAR; 
3. MUNTEAN RADU ROBERT, MEMBRU; 

          4. STANEASA SERGIU IULIAN, MEMBRU; 
5. MONDOC VIOREL, MEMBRU; 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                    SECRETAR GENERAL 
             BALAN GABRIELA                               GALEA CRINA MARIA 

 

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 

Prezenta s-a difuzat:     

- 1 ex. InstitutiaPrefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.;  
- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 
- 1 ex. Birou financiar contabil. 

 
 


