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MINUTA PROCESULUI VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA  ORDINARA 

A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 17.12.2021 
 

         Avand in vedere proiectele de hotarari supuse spre aprobarea  Consiliul Local Şinca in 

sedinta ordinara din data de 17.12.2021. 

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

hotarari: 

1.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 51 din data de 17.12.2021 privind aprobarea 

planului de acţiuni şi activitati in folosul comunitatii, pentru anul 2022. 

Initiator- primarul comunei Şinca 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

2.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 52 din data de 17.12.2021 pentru aprobarea 

bugetului necesar acordarii de cadouri copiilor din comuna Sinca, judetul Brasov. 

Initiator- primarul comunei Şinca 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

3.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 53 din data de 17.12.2021 privind aprobarea 

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

2022 

Initiator- primarul comunei Şinca 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

4.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 54 din data de 17.12.2021 privind aprobarea 

volumului de masă lemnoasă care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei 

Şinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta.   

Initiator- primarul comunei Şinca 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

5.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 55 din data de 17.12.2021 privind aprobarea 

retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat , din Comuna Şinca, pentru 

anul scolar 2022-2023 

Initiator- primarul comunei Şinca 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

6.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 56 din data de 17.12.2021 privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2021 

Initiator- primarul comunei Şinca 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 
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