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Nr.  2651/29.04.2021 
PROCES – VERBAL 

încheiat în ședință ordinară a Consiliului Local Şinca 
din data de 29.04.2021 

 
Ședința a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr. 139/22.04.2021. 
Consilierii au fost convocați telefonic și în scris iar numărul convocatorului este 

2479/22.04.2021. 
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. 
2477/22.04.2021. 

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 
Dl. contabil, Bera Ion Adrian 
D-na consilier, Forgaci Denisa Giurgiana Roxana 
 

Aprobarea procesului verbal al ședinței  anterioare din 26.03.2021. 
 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 26.03.2021. 
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 29.04.2021. 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

2022. 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si 

estimarile pentru anii 2022-2024. 
4. 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 alegerea președintelui de ședință 
 

Se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi. 
Dna. Consilier Jancso Marcela Elena este aleasă președinte de ședință, cu 13 voturi 
“pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 15/29.04.2021 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 
 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor și taxelor locale  pentru anul 
2022. 

 
Se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 16/29.04.2021 
 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 
 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 și estimarile 
pentru anii 2022-2024. 

   Dl. contabil Bera Ion Adrian prezinta proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe 
anul 2021 și estimarile pentru anii 2022-2024 

Dl. primar, Bârlez Victor si dl. contabil Bera Ion Adrian propune să se modifice Anexa 2, 
poziția 14 – “Punere în posesie” prin scăderea sumei de 50 mii lei, care se va adauga la o nouă 
poziție în această anexă – poziția 20 – “Realizare documentație cadastrală pentru întăbulare rețele 
stradale și alte imobile încadrate în grupa construcții în comuna Șinca”. 

Toți consilierii sunt de acord cu modificarea. 
Dl. primar, Bârlez Victor și dl. contabil Bera Ion Adrian propun următoarele modificări la 

Anexa 2, în sensul că se completeaza si corecteaza denumirea următoarelor obiective: 
- poziția 2 – “Realizare sistem de supraveghere video comuna Șinca”, se modifică și devine 

“Achiziție și montaj sistem video de supraveghere în comuna Șinca”. 
- poziția 4 - “Întocmire studii de fezabilitate accesare fonduri” se modifică si devine - 

“Achiziție servicii întocmire studii de fezabilitate”. 
- poziția 7 - “Suplimentare sisteme de supraveghere școli”, se modifică și devine “Extindere 

sistem video de supraveghere școli în comuna Șinca”. 
- poziția 8 - “Realizare spațiu de recreere Șinca Veche - PARC” se modifică și devine 

“Amenajare spațiu de recreere în comuna Șinca”.  
- poziția 9 - “IL PUBLIC – transa 10” se modifică și devine - “Modernizare iluminat public-

transa 10”.   
- poziția 10 - “Cămine și apometre Sinca, Bucium, Șercăița” se modifică și devine “Realizare 

cămine și instalație de contorizare a apei în localitatea Șinca, Bucium, Șercăița”. 
- poziția 12 - “Regularizare canal Șinca” se modifică și devine “Regularizare canal în 

localitatea Șinca”. 
- poziția 13 - “R.K. Rețea de alimentare cu apă-aducțiune” se modifică și devine “R.K. Rețea 

de alimentare cu apă a comunei Șinca - aducțiune”. 
- poziția 14 - “Punere în posesie” se modifică și devine “Realizare documentație punere în 

posesie a proprietarilor în baza legii fondului funciar a comunei Șinca”. 
- poziția 15 - “Amenajament pastoral” se modifică și devine “Realizare amenajament 

pastoral”. 



- poziția 19 - “Pavele Bucium”, se modifică și devine “Realizare alei pietonale în localitatea 
Bucium”. 

Toti consilierii prezenti sunt de acord cu modificările propuse. 
Dl. consilier Popa Adrian propune achiziționarea unui tocător de crengi. 
Consilierii propun ca pe viitor acest lucru sa fie avut în vedere. 
Dl consilier Muntean Radu arată că există o stradă care nu este conectată la rețeaua de apă si 
propune sa se aibă în vedere racordarea la conducta de apă. 
Dl. primar, Bârlez Victor: se are în vedere racordarea la apă. 
D-na consilier Bălan Gabriela propune să se aibă în vedere pietruirea/asfaltarea drumului din 
cimitir. 
Dl. viceprimar, Goilă Daniel: o să se bage pietriș. 
Dl. consilier Muntean Claudiu: Pe 8 Aprilie a fost ziua Romilor, s-a cerut o finanțare și aș dori să o 
leg de ziua Holocaustului, să facem o acțiune în sensul în care să se dea niște ghiozdane. 
Consilierii nu sunt de acord. 
D-na. consilier Jancso Marcela Elena: propune să se pună două tuburi de beton de 1000 pe Iaz. 
Se supune la vot.  
Consilierii sunt de acord cu modificările propuse. 
 
Se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 17/29.04.2021 

 
4. Divese 

 
Dl. consilier Ghircoiaș Daniel arată că drumul dintre localitatea Bucium și Mănăstirea de la 
Bucium este impracticabil și propune ca semnele de circulație să fie date jos. 
Dna. președinte de ședință declară ședința închisă. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERAL 
         JANCSO MARCELA ELENA       GALEA CRINA MARIA    


