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ANUNT 

 

           Primarul comunei Sinca, aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat  si a afisat 

la sediul institutiei urmatoarele proiecte de hotarare, care vor fi dezbatute in sedinta din 

data de 25.06.2021, respectiv: 

1. PROIECT DE HOTARARE  privind alegerea presedintelui de sedinta. 

Initiator primar, Bârlez Victor 

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, 

evidenţa şi radierea vehiculelor, ai căror proprietari îşi au reşedinţa sau sediul pe raza 

Comunei Şinca, care nu se supun înmatriculării 

Initiator primar, Bârlez Victor 

3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2020 al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A  

Initiator primar, Bârlez Victor 

4. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea bugetului  de  venituri si cheltuieli pe 

anul  2021, prezentat de catre  R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A  

Initiator primar, Bârlez Victor 

5. PROIECT DE HOTARARE  privind  aprobarea organigramei si a statului de functii al 

R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A  

Initiator primar, Bârlez Victor 

6. PROIECT DE HOTARARE  privind  aprobarea nivelului de salarizare diferentiat pe 

categorii de personal si pregatire profesionala al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A  

Initiator primar, Bârlez Victor      

7. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea listei de preţuri de pornire la licitație 

de masă lemnoasă pe picior, pe partizi producția 2021 

Initiator primar, Bârlez Victor 

Va invitam in data de 17.06.2021, ora 10.00 cand se va desfasura dezbaterea publica pe 

margine proiectelor susmentionate. 

Persoanele fizice si juridice interesate pot depune in scris pana in data de 

17.06.2021, ora 16.00 propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire 

la proiectele de hotarare sus- mentionate, al carui continut il facem public prin afisare la 

sediul Primariei Comunei Sinca, urmand ca acestea sa fie prezentate spre analiza 

Consiliului Local al Comunei Sinca. 
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