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Nr.  7802/18.12.2020 
PROCES – VERBAL 

încheiat în ședință ordinară/ a Consiliului Local Şinca 
din data de 18.12.2020 

 
Ședința a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr. 311/11.12.2020. 
Consilierii au fost convocați telefonic și în scris iar numărul convocatorului este 

7632/11.12.2020. 
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. 
7629/20.11.2020. 

Sunt prezenți 12 consilieri locali din totalul de 13 in funcție, respectiv: Bălan Gabriela, 
Ciocan Andrei, Gârboveanu Sebastian-Raul,  Ghircoiaș Daniel-Nicolae, Goilă Daniel, Jancso 
Marcela-Elena, 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. contabil Bera Ion Adrian 
 

Aprobarea procesului verbal al ședinței  anterioare din 10.12.2020. 
Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 10.12.2020. 
Se aprobă cu 12 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 18.12.2020. 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acțiuni și activități în folosul 

comunității, pentru anul 2021. 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prețuri de pornire la licitație de 

masă lemnoasă pe picior, pe partizi producția 2021. 
3. Diverse. 

 
Doamna secretar, Galea Crina Maria propune suplimentarea ordinii de zi cu încă două 
puncte, respectiv: 
 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, din Comuna Șinca, pentru anul școlar 2021-2022 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli 
pe anul 2020. 

 



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

 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: 

 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acțiuni și activități în folosul 

comunității, pentru anul 2021. 
 

Se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 57/18.12.2020 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prețuri de pornire la licitație de 

masă lemnoasă pe picior, pe partizi producția 2021. 
 
Se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 12 voturi “pentru”  
Se adoptă hotărârea nr. 58/18.12.2020 
 
Se trece la punctul 1 de pe suplimentarea ordinii de zi: 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, din Comuna Șinca, pentru anul școlar 2021-2022 

 
Se supune la vot punctul 1 de pe suplimentarea ordinii de zi. 
Se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 59/18.12.2020 
 
Se trece la punctul 2 de pe suplimentarea ordinii de zi. 
 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local de venituri și 
cheltuieli pe anul 2020 

 
Se supune la vot punctul de pe suplimentarea ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 60/18.12.2020 
 
 

Domnul președinte de ședință declară ședința închisă. 
             
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERAL 
         CIOCAN ANDREI          GALEA CRINA MARIA    


