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Nr.  6743/06.11.2020 
PROCES – VERBAL 

încheiat în ședință extraordinară a Consiliului Local Şinca 
din data de 06.11.2020 

 
Ședința a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr. 217/30.10.2020. 
Consilierii au fost convocați telefonic și în scris iar numărul convocatorului este 

6626/25.09.2020. 
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. 
6617/30.10.2020. 

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 
 

Aprobarea procesului verbal al ședinței  din data de 25.09.2020 
Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 25.09.2020 
Se aprobă cu 6 voturi “pentru” , din partea consilierilor care au fost în funcție și în 

mandatul anterior, respectiv: Ciocan Andrei, Goilă Daniel, Jancso Marcela Elena, Muntean 
Radu Robert, Popa Adrian, Popione Iosif. 
 

Aprobarea procesului verbal al ședinței  anterioare din 22.10.2020. 
 
Se supune la vot procesul verbal al ședinței de constituire din 22.10.2020. 
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 extraordinare din data de 06.11.2020. 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 
2. Depunerea jurământului consilierului supleant validat prin încheierea din data de 27 

octombrie 2020 a Judecătoriei Făgăraș. 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului comunei Șinca. 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii 

de activitate. 



Se supune la vot ordinea de zi. 
Se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: 
 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 
 

Domnul Consilier Popa Adrian propune ca președintele de ședință să fie ales pentru o 
perioada de o lună și în ordine alfabetică. 
Toți consilierii sunt de acord cu propunerea făcută. 

 
Se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi. 
Doamna consilier Bălan Gabriela este ales președinte de ședință cu 12 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 46/06.11.2020 
 
Doamna președinte prezintă încheierea  din 27 octombrie 2020 a Judecătoriei Făgăraș privind 
validarea consilierului supleant, Popione Iosif. 
Domnul Popione Iosif depune jurământul  și este validat în funcția de consilier, în Consiliul local 
al Comunei Șinca. 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului comunei Șinca 

 
Domnul primar, Bârlez Victor, îl propune pentru funcția de viceprimar pe domnul consilier Goilă 
Daniel. 
Se redactează buletinul de vot si se trece numele domnului Goilă Daniel pe buletin. 
Se trece la vot secret iar buletinele de vot sunt introduse în urnă. Se numără buletinele de vot. 

 
Domnul consilier Goilă Daniel este ales în funcția de viceprimar al comunei Șinca cu 13 
voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 47/06.11.2020 
 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate. 

 
Dl viceprimar Goilă Daniel, propune ca comisiile să fie formate din 5 membrii. 
Toți consilierii sunt de acord. 
  

I. Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea 
parimoniului public și privat al comunei, agricultură, silvicultură, gospodărire 
comunală, protecția mediului, servicii și comerț. 

 
Doamna secretar menționează că se aleg pe grupuri de consilieri comisiile și locurile fiecărui 
grup. 
1. Dl. consilier Popione Iosif propune 3 consilieri PNL respectiv Popione Iosif, Jancso 

Marcela Elena, Ciocan Andrei și 2 consilieri PMP respectiv Goilă Daniel și Velea Gelu 
Voicu. 

2. D-na consilier Bălan Gabriela propune 3 consilieri PNL respectiv Popione Iosif, Jancso 
Marcela Elena, Ciocan Andrei, 1 consilier PMP, Goilă Daniel și 1 consilier PSD, Muntean 
Radu Robert. 



Dl. Consilier Muntean Radu Robert arată că la art. 124, alin. (4) și alin. (5),  din OUG nr. 
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, nominalizarea membrilor se face de fiecare grup 
de consilieri și pe fiecare comisie. 
3. Domnul Consilier Muntean Claudiu propune: 3 consilieri PNL, Popione Iosif, Jancso 

Marcela Elena, Ciocan Andrei, 1 consilier PSD, Muntean Radu Robert, 1 consilier PMP, 
Gârboveanu Sebastian-Raul. 

4. Dl. consilier Popione Iosif propune 5 consilieri PNL, respectiv Popione Iosif, Jancso 
Marcela Elena, Ciocan Andrei, Ghircoiaș Daniel-Nicolae, Stăneasă Sergiu-Iulian. 

Se supun la vot propunerile: 
Propunerea 1: 1 vot “pentru”, din partea d-lui consilier Popa Adrian. 
Propunerea 2: 4 voturi “pentru”, din partea d-lor consilieri Bălan Gabriela, Popa Adrian, 
Muntean Claudiu, Mondoc Viorel. 
Propunerea 3: 3 voturi “pentru”, din partea d-lor consilieri Popa Adrian, Muntean Claudiu, 
Mondoc Viorel. 
Propunerea 4: 13 voturi “pentru”. 
 
II. Comisia pentru probleme de învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități 

sportive și de agrement. 
Dl. Goilă Daniel propune: 3 consilieri PMP, Goilă Daniel, Velea Gelu-Voicu, Gârboveanu 
Sebastian Raul, 1 consilier Pro-Europa, Muntean Claudiu, 1 consilier AND, Bălan Gabriela. 
Se supune la vot propunerea. 
Se votează cu 13 voturi “pentru”. 
 
III. Comisia pentru probleme de administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii 

publice, a drepturilor cetățenilor. 
 

Dl. Popa  Adrian propune: 2 consilieri PSD, Popa Adrian, Muntean Radu Robert, 2 consilieri 
PNL, Ghircoiaș Daniel Nicolae, Stănesă Sergiu Iulian, 1 consilier PRO-Europa, Mondoc 
Viorel. 
Se supune la vot propunerea. 
Se votează cu 13 voturi “pentru”. 
 
Întrucât dl. consilier Stăneasă Sergiu Iulian face parte atat din comisia I cât și din comisia III, 
conform art. 124, alin. 5 din OUG nr. 57/2019, comisia de bază a acestuia va fi comisia I. 
Dl. consilier Ghircoiaș Daniel-Nicolae face parte atât din comisia I cât și din comisia III, 
comisia de bază va fi comisia III. 
 
Se stabilesc de asemenea președinții si secretarii comisiilor de specialitate astfel: 
Comisia I: președinte: Jancso Marcela 
  secretar: Ciocan Andrei 
 
Comisia II: presedinte: Goilă Daniel 
   secretar: Bălan Gabriela 
 
Comisia III: președinte: Popa Adrian 
    secretar: Ghircoiaș Daniel Nicolae 
 

Se supune la vot. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 48/06.11.2020 

 
              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                SECRETAR GENERAL 

         BĂLAN GABRIELA          GALEA CRINA MARIA    


