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Nr.  489/29.01.2021 
PROCES – VERBAL 

încheiat în ședință ordinară/ a Consiliului Local Şinca 
din data de 29.01.2021 

 
Ședința a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr. 7/22.01.2021. 
Consilierii au fost convocați telefonic și în scris iar numărul convocatorului este 

351/22.01.2021. 
Anunțul privind organizarea ședinței, a ordinii de zi a ședinței extraordinare, a fost 

publicat prin afișare la sediul Primăriei comunei Şinca conform procesului verbal de afișare nr. 
354/22.01.2021. 

Sunt prezenți 13 consilieri locali din totalul de 13 in funcție, respectiv: Bălan Gabriela, 
Ciocan Andrei, Crăciun Adrian, Ghircoiaș Daniel-Nicolae, Gîrboveanu Sebastian-Raul, 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. primar, Bârlez Victor 
D-na. referent superior, Sas Delia Ionela  
 

Aprobarea procesului verbal al ședinței  anterioare din 07.01.2021. 
 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 07.01.2021. 
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 29.01.2021. 
1. Depunerea jurământului consilierului supleant validat prin încheierea din data de 14 

ianuarie 2021 a Judecătoriei Făgăraș. 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. Șinca nr. 48 din 06.11.2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face 

parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale a 
secretarului general al U.A.T. Șinca pentru perioada 2020-2024. 

4. Diverse. 
- Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap 

grav, în semestrul II al anului 2020. 
 
 



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

 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: 

 
1. Depunerea jurământului consilierului supleant validat prin încheierea din data de 14 

ianuarie 2021 a Judecătoriei Făgăraș. 
 
Doamna secretar general prezintă incheierea Judecătoriei Făgăraș din data de 14.01.2021 privind 
validarea mandatului de consilier local al domnului Crăciun Adrian. 
Domnul Crăciun Adrian depune jurământul in fata Consiliului Local Sinca. 
Se constată că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege și dl. Crăciun Adrian este numit consilier 
local în Consiliul local Șinca. 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. Șinca nr. 48 din 06.11.2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  
 
Domnul președinte de ședință prezintă punctul 2 al ordinii de zi. 
Dl. Mondoc Viorel, membru în comisia 3, este înlocuit cu dl. Crăciun Adrian. 
 
Se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 12 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă” din partea d-lui Muntean Radu Robert. 
 
Dl. Muntean Radu Robert, arată că în art. 124, alin. (3) din OUG 57/2019 – se vorbește de fiecare 
comisie. În fiecare comisie trebuie să se regăsească consilieri din fiecare grup de consilieri. 
Dl. Muntean Radu arată că din 25.01.2021 există Ordinul nr. 25/2021 – care arată la secțiunea 3, 
art. 14 cum se constituie comisiile consiliului local. 
Dl. Muntean arată că, el consideră că prima constituire a comisiilor de specialitate din codul C.L. 
Șinca nu respectă legea și solicită remedierea comisiilor. 
Doamna secretar general arată că nu consideră că Hotărârea este nelegală și arată că a fost înaintată 
la Instituția Prefectului și nu au fost primite obiecțiuni de la Instituția Prefectului. 
Dl. Muntean Radu arată că va face scris la Instituția Prefectului pentru a se clarifica situația. 
Dl. Popa Adrian propune ca această problemă să fie clasificată în următoarea ședință penru ca 
toată lumea să ia la cunoștință prevederile legislative. 

Se propune următoarea componență a conisiilor: 
Comisia 1: 

- Jancso Marcela Elena - președinte 
- Popione Iosif - secretar 
- Ghircoiaș Daniel Nicolae - membru 
- Velea Gelu Voicu - membru 
- Muntean Radu Robet – membru 

 
Comisia 2: 

- Goilă Daniel – președinte 
- Bălan Gabriela – secretar 
- Stăneasa Sergiu  Iulian – membru 
- Gârbovean Sebastian Raul – membru 
- Muntean Ioan Claudiu – membru 

 
Comisia 3: 



- Popa Adrian – președinte 
- Ghircoiaș Daniel Nicolae – secretar 
- Ciocan Andrei – membru 
- Stăneasa Sergiu Iulian – membru 
- Crăciun Adrian – membru 

 
Se supun la vot propunerea consilierilor privind componenta finala a comisiilor  
Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se adoptă hotărârea nr. 6/29.01.2021 
 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face 

parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale a 
secretarului general al U.A.T. Șinca pentru perioada 2020-2024. 
 

Domnul președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre. 
Se propune de către dl. Popione Iosif, pe dna. Jancso Marcela Elena. 
Dna. Jancso Marcela Elena propune pe dl. Popa Adrian. 
 
Se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 7/29.01.2021 
 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

 
4. Diverse 

Se prezintă Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali în semestrul al II_lea al 
anului 2020.  
Dl. președinte de ședință întreabă dacă mai sunt probleme de discutat, se constată că nu și se 
declară ședința închisă. 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERAL 
        GHIRCOIAȘ DANIEL NICOLAE       GALEA CRINA MARIA    


