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MINUTA PROCESULUI VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA  ORDINARA 

A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 27.08.2021 
.         Avand in vedere proiectele de hotarari supuse spre aprobarea  Consiliul Local Şinca in 

sedinta ordinara din data de 27.08.2021. 

         In urma discutiilor purtate si a votului exprimat, au fost adoptate urmatoarele hotarari: 

1.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 31 din data de 27.08.2021 privind alegerea 

presedintelui de sedinta 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

2.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 32 din data de 27.08.2021 privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2021-2026 la nivelul comunei Sinca 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

3.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 33 din data de 27.08.2021 pentru aprobarea Planului 

anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul comunei Șinca 

pentru anul 2021 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

4.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 34 din data de 27.08.2021 privind aprobarea 
Protocolului de colaborare între Consiliul Local al Comunei Sinca, prin Compartimentul de 

asistență socială  si următoarele  instituții: C.M.M.F. dr.  Socol Paul Ioan si C.M.M.F. dr.  Batu 
Ciprian,  Scoala Gimnazială ,, Gheorghe Sincai”    
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

5. Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 35 din data de 27.08.2021 privind aprobarea 

Programului de aprovizionare a populatiei din Comuna Şinca cu produse alimentare rationalizate 

in caz de mobilizare sau razboi 
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

6. Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 36din data de 27.08.2021 privind  aprobarea 

modificarii anexei nr. 1 al H.C.L. Sinca nr. 3 din data de 31.01.2020 privind  aprobarea 

modificarii organigramei si statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Şinca 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

7. Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 37 din data de 27.08.2021 privind aprobarea listei de 

preţuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior, pe partizi producția 2021 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

8. Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 38 din data de 27.08.2021 privind completarea 

H.C.L. Sinca nr. 30 din 26.06.2020   privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al comunei Sinca, judetul Brasov 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

9. Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 39 din data de 27.08.2021 privind stabilirea perioadei 

în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor care aparțin domeniului public și 
privat al comunei Sinca, judetul Brasov 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 
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