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MINUTA 
PROCESULUI VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA 

A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 27.11.2020 
 

           Avand in vedere proiectele de hotarari supuse spre aprobarea  Consiliul Local 

Şinca in sedinta extraordinara din data de 27.11.2020. 

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

hotarari: 

1.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 49 din data de 27.11.2020 privind aprobarea 

proiectului  ,, Creșterea gradului de utilizare a internetului in comuna Șinca prin 

învățământ în sistem online” 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

Initiator - primarul comunei Sinca 

2.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 50 din data de 27.11.2020 privind aprobarea 

volumului de masă lemnoasă care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei 

Şinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta   

Initiator - primarul comunei Sinca 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi 

3.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 51 din data de 27.11.2020 privind 

modificarea si completarea Hotararii  nr.  33 din 26.06.2020 privind atestarea 

apartenenţei la domeniul public a unor imobile situate în extravilanul comunei Sinca, 

judeţul Braşov 

Initiator - primarul comunei Sinca 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

4.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 52 din data de 27.11. privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Local al Comunei Sinca, jud. 

Brasov Initiator - primarul comunei Sinca 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

5.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 53 din data de 27.11.2020 privind 

modificarea unui act administrativ – H.C.L. Sinca nr. 25 din 26 noiembrie 2014 

Initiator - primarul comunei Sinca 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

6.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 54 din data de 27.11.2020 privind aprobarea 

actualizarii indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii de la bugetul local aferenti 

investitiei  ,,Amenajare spatiu de recreere,, in localitatea Şinca Veche, Comuna Şinca, 

Judetul Brasov in cadrul apelului de selectie masura C1/P6 DI6B –Investiții publice în 

teritoriul Ținutul Bârsei 

Initiator - primarul comunei Sinca 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 
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