
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

Nr. 33/30.07.2021 
PROIECT DE HOTARARE 

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 
 

Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de 

27.08.2021; 

          Având în vedere referatul de aprobare nr. 4452/30.07.2021 al primarului 

comunei, precum şi raportul de specialitate al compartimentului secretariat, relatii 

cu publicul, probleme de resurse umane comunei nr. 4453/30.07.2021, 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; 
Vazand prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c din O.U.G. nr. 

57/2019 privind  Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art. 139, alin. 1 si art. 196, alin. 1, lit. a si art. 197   din Ordonanţa 

de Urgenţă nr. 57/2019 privind  Codul administrativ cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

   
     HOTARASTE: 

 
 

           Art. 1 – Se aprobă modificarea 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, respectiv statul de funcţii 

al aparatului de specialitate al primarului comunei Şinca,  conform anexei, care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2  - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre 

Primarul comunei Şinca prin aparatul de specialitae. 

 

 
 

                        INIŢIATOR                                            
                         PRIMAR                                             SECRETAR GENERAL 
                BARLEZ VICTOR                                  GALEA CRINA MARIA 
 

 

 



 
COMUNA  SINCA 
JUDETUL BRASOV 
Nr. 4452/30.07.2021 

 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

Având în vedere prevederile legale si tinand cont de necesitatea efectuarii 

modificarilor in statul de functii, a vacantarii celor doua posturi, respectiv functia 

publica de referent superior in cadrul compartimentului de asistenta sociala si 

postul contractual de executie din cadrul compartimentului de gospodarire 

comunala, astfel propun modificarea statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Şinca, cu vacantarea celor doua posturi, in acest 

sens initiez un proiect de hotarare care il supun spre fundamentare 

compartimentului secretariat, relatii cu publicul probleme de resurse umane si il 

inaintez spre dezbatere si aprobare consiliului local Sinca, in sedinta ordinara din 

luna august 2021. 

 

 

 
PRIMAR 

BARLEZ VICTOR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNA  SINCA 
JUDETUL BRASOV 
Nr. 4453/30.07.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

 

             Avand in vedere proiectul de hotarare si tinand cont de 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, de Dispoziţia 

nr. 63/25.02.2021 privind incetarea de drept a contractului individual de munca 

pe perioada nederminata al domnului Dinu Ion, personal contractual, in functia de 

muncitor necalificat in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinca, 

judetul Brasov si de Dispoziţia nr. 9/27.01.2021 privind incetarea de drept a 

raportului de serviciu a doamnei Popa Maria Viorica, avand functia de referent, 

grad profesional superior in cadrul Compartimentului de asistenta sociala  al  

comunei Şinca se impune modificarea statului de functii prin vacantarea celor 

doua posturi. 

Vazand prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c din O.U.G. nr. 

57/2019 privind  Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare 

propun modificarea 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, respectiv statului de funcţii al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Şinca. 

 
 

 
COMPARTIMENT SECRETARIAT, 

RELATII CU PUBLICUL PROBLEME DE RESURSE UMANE 
 

REFERENT SUPERIOR 
SAS DELIA IONELA 

               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa HCL Sinca  36  DIN 27.08.2021

JUDETUL BRASOV

Nr. 
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înalt funcţionar public

de 
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1 BARLEZ VICTOR primar

2 GOILA DANIEL viceprimar

3 GALEA CRINA MARIA Secretar general al Unitatii Administrativ Teritoriale Sinca Secretar general al UAT Sinca S

4 VACANT auditor I asistent S

Birou financiar contabil

5 VACANT Sef birou I S

6 FORGACI DENISA GIURGIANA ROXANA

consilier achizitii 

publice I asistent S

7 BERA ION ADRIAN consilier I asistent S

Compartiment taxe si impozite

8 MARES MIRCEA GHEORGHE referent III superior M

9 PIOARU MIOARA referent III superior M

10 PANDREA VIORICA referent III superior M

Compartiment  arhiva 

11 BALAN MONICA ANCUTA referent II M

Compartiment secretariat, relaţii cu publicul, probleme de resurse umane

12 SAS DELIA IONELA referent III superior M

13 CUCU SORIN inspector I principal S

14 POPIONE DOINA referent III superior M

Compartiment cadastru ş i urbanism

15 RAICA ALEXANDRU referent III superior M

Compartiment stare civila

16 MUNTEAN SILVIA referent III superior M

Compartimentul  gospodarire comunala

17 RATDUCA MIHAI muncitor calif icat II M

18 TOADER IOAN sofer M

19 LEUCA IOAN muncitor calif icat I M

20 ORZAN IOAN VICTOR sofer M

21
VACANT

dispecer operatiuni 

salubrizare M

22 MORARU EUGEN tractorist

Compartiment administrativ 

23 CODAIA MONICA femeie de serviciu

 Compartiment asistenţă socială
24 VACANT referent III superior M

25 MARES MIRELA referent III superior M

27 MARES EMIL DUMITRU sef serviciu

Biblioteca

28 VACANT referent III M

Ocupate Vacante Total
2 0 2

0 0 0

1 1 2

11 2 13

0 0 0

8 2 10

22 5 27

SECRETAR GENERAL

GALEA CRINA MARIA

DEMNITARI 

Compartiment  audit

 COM UNA ŞINCA

STAT DE FUNCŢII

Numele, 

prenumele/VACANT

, temporar VACANT 

dupa caz

FUNCŢIE DE 

DEMNITATE 

PUBLICĂ

Funcţia publică
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Compartiment gospodarire  agricola şi dezvoltare rurală

SVSU

         Funcţia         Număr posturi
Nr. total de demnitari

Nr. total de înalţi funcţionari publici

Nr. total de funcţii publice de conducere

Nr. total de funcţii publice de execuţie

Nr. total de funcţii contractuale de 

conducere**

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie*

Nr. total de posturi din cadrul 

instituţiei/autorităţii publice

PRESEDINTE DE SEDINTA

POPIONE IOSIF


