
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL ŞINCA 

Şinca Veche, Str. Principală nr. 314, jud.Braşov   
Tel: +(40)-268/245301, fax: +(40)-268/245-555, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

Nr.  7291/27.11.2020 
PROCES – VERBAL 

încheiat în ședință ordinară/ a Consiliului Local Şinca 
din data de 27.11.2020 

 
Ședința a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr. 239/20.11.2020. 
Consilierii au fost convocați telefonic și în scris iar numărul convocatorului este 

7128/20.11.2020. 
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. 
7126/20.11.2020. 

Sunt prezenți 13 consilieri locali din totalul de 13 in funcție, respectiv: Bălan Gabriela, 
Ciocan Andrei, Gârboveanu Sebastian-Raul,  Ghircoiaș Daniel-Nicolae, Goilă Daniel, Jancso 
Marcela-Elena, Mondoc Viorel, Muntean Ioan-Claudiu, Muntean Radu Robert, Popa Adrian, 
Popione Iosif, Stăneasă Sergiu Iulian, Velea Gelu-Voicu. 

 
Au participat : 

D-na. secretar general, Galea Crina Maria 
Dl. primar, Bârlez Victor 
Dl. contabil Bera Ion Adrian 
Ing. Constantinescu Dumitru – reprezentant Geoland Consulting 
Ing. Urdea Sorin – șef RPL Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. 
 

Aprobarea procesului verbal al ședinței  anterioare din 06.11.2020. 
 

Dl. consilier Muntean Radu Robert menționează ca la art. 124 să se treacă aliniatele 4 și 5. 
Toți consilierii sunt de acord. 
 
Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 06.11.2020. 
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 27.11.2020. 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Creșterea gradului de 

utilizare a internetului în comuna Șinca prin învățământ în sistem online”. 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se 

exploatează anual din fondul forestier al comunei Șinca, a destinației acesteia și a 
prețurilor de referință. 



3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 33 din 
26.06.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public a unor immobile situate  în 
extravilanul comunei Șinca, județul Brașov. 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului Local al Comunei Șinca, jud. Brașov. 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea unui act adinistrativ – H.C.L. Șinca 
nr. 25 din 26 noiembrie 2014. 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-
economici și a cofinanțării de la bugetul local aferenți investiției “Amenajare spațiu de 
recreere” în localitatea Șinca Veche, Comuna Șinca, Județul Brașov în cadrul apelului 
de selecție măsura C1/P6 DI6B – Investiții în teritoriul Ținutul Bârsei. 

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

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: 
 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Creșterea gradului de 
utilizare a internetului în comuna Șinca prin învățământ în sistem online”. 
 

Domnul contabil, Bera Ion Adrian, explică proiectul, prezintă pașii proiectului, ceea ce se 
achiziționează și sumele care apar în sensul achiziționării aparaturii. 

 
Se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 49/27.11.2020 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se 

exploatează anual din fondul forestier al comunei Șinca, a destinației acesteia și a 
prețurilor de referință. 

 
Dl. Inginer Urdea Sorin, șeful ocolului silvic, prezintă proiectul și prețurile ce se vor utiliza la 
nivelul anului următor. 
Dl. Consilier Muntean Radu Robert: consider că posibilitatea anuală recalculată trebuie să fie 
diminuată cu volumul tăierilor de conservare care nu se execută conform angajamentului din 
măsura 15 Servicii de silvomediu, servicii climatic si conservarea padurilor, submasura 15.1. plati 
pentru angajamente  de silvomediu, la care, primăria a depus cerere de finanțare APIA. 
Domnii consilieri propun ca art. 3 să aibă următorul conținut: “Lemnul de foc nu se vinde în afara 
comunei. Pentru o familie care locuiește permanent în comuna Șinca se stabilește prețul de 70 
lei/ms, până la cantitatea de 16 ms. Peste cantitatea de 16 ms se stabilește prețul de 150 lei/ms” 

 
Se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 12 voturi “pentru” și 1 vot “impotriva“ din partea d-lui consilier Muntean 
Radu Robert. 
Se adoptă hotărârea nr. 50/27.11.2020 
 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 33 din 
26.06.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public a unor immobile situate  în 
extravilanul comunei Șinca, județul Brașov. 

 



Dl. Ing. Constantinescu Dumitru, representant al Geoland Consuling, topometrist care efectueazaă 
pe raza U.A.T. Șinca măsurătorile în vederea punerii în posesie a persoanelor validate la legile 
fondului funciar, prezintă proiectul de hotărâre. 
 
Se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 51/27.11.2020 
 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului Local al Comunei Șinca, jud. Brașov. 
 

La art. 24 , alin. 7 se trece ora 14.00, iar la art. 47, al 12 - prezenta la sedinta ordinara, se va acorda 
5% din indemnizatia lunara a primarului comunei Sinca, iar pentru o sedinta de comisie se va 
acorda 5 % din indemnizatia lunara a primarului  si la art 13, alin. 5  presedintele care va fi ales  in 
ordinea alfabetica, pe o perioada de o luna, din randul consilierilor cu obligația ca fiecare consilier să 
conducă ședințele consiliului local potrivit prezentului regulament. 
 
Se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 52/27.11.2020 
 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea unui act adinistrativ – H.C.L. Șinca 
nr. 25 din 26 noiembrie 2014. 

 
Se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 53/27.11.2020 
 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-
economici și a cofinanțării de la bugetul local aferenți investiției “Amenajare spațiu de 
recreere” în localitatea Șinca Veche, Comuna Șinca, Județul Brașov în cadrul apelului 
de selecție măsura C1/P6 DI6B – Investiții în teritoriul Ținutul Bârsei. 

 
Domnul contabil, Bera Ion Adrian, prezinta proiectul de hotarare 
 
Se supune la vot punctul 6 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 54/27.11.2020 
 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi, Diverse: 
 
D-na consilier Jancso Marcela Elena ridică din nou problema referitoare la doamna Vulcan. 
D-na consilier Bălan Gabriela: referitor la rigolele de pe strada Bisericii, se vor face din ciment sau 
pământ? 
Dl. Viceprimar Goilă Daniel răspunde că este profilat din pământ. 

 
             
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERAL 
         BĂLAN GABRIELA          GALEA CRINA MARIA    


