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MINUTA PROCESULUI VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA  ORDINARA 

A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 25.02.2022 
 

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

in sedinta ordinara din data de 25.02.2022. 

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

hotarari: 

1.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 11 din data de 25.02.2022 privind aprobarea 

bugetului local pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

2.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 12 din data de 25.02.2022 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 

3.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 13 din data de 25.02.2022 privind aprobarea 

ajustarii tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în Comuna Şinca. 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

4.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 14 din data de 25.02.2022 privind 

modificarea si completarea H.C.L. Sincanr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea 

Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice si 

juridice care nu au incheiat contract de salubritate cu operatorul desemnat si beneficiaza 

de aceste servicii 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

5.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 15 din data de 25.02.2022 pentru însușirea și 

aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea serviciului de 

gestionare a câinilor fără stăpân 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi 

6.Hotararea Consiliului Local Şinca nr. 16 din data de 25.02.2022 privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local al Comunei Şinca in Comisia de evaluare a probei 

interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de director al unităţii de 

învăţământ de nivel gimnazial din Comuna Şinca 

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi 
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