
 
 

1 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL ŞINCA 

Şinca Veche, Str. Principală nr. 314, jud.Braşov   
Tel: +(40)-268/245301, fax: +(40)-268/245-555, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

Nr.  1175/25.02.2022 
PROCES – VERBAL 

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Şinca 
din data de 25.02.2022 

 
Ședința a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr. 73/18.02.2022. 
Consilierii au fost convocați telefonic și în scris iar numărul convocatorului este 

1024/18.02.2022 
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. 
1022/18.02.2022. 

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 
Dnii. contabili, Bera Ion Adrian si Forgaci Denisa 
 

Aprobarea procesului verbal al ședinței  anterioare din 18.02.2022. 
 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 18.02.2022. 
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. 

În condițiile art. 139 și art. 228, trebuie să se abțină de la vot persoanele care se află în 
această situație. 

 
Se citește  Ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 25.02.2022. 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 si 

estimările pentru anii 2023-2025. 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei și statului de 

funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șinca. 
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3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciile de 
salubrizare prestate în comuna Șinca. 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. Șinca nr. 50 din 
22.07.2019  privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de 
salubritate pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de salubritate 
cu operatorul desemnat și beneficiază de aceste servicii. 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru însușirea și aprobarea Acordului de cooperare 
privind organizarea și exercitarea serviciului de gestionare a cainilor fără stăpân. 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Comunei Șinca în Comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul organizat 
pentru ocuparea postului de director al unității de învățământ de nivel gimnazial din 
Comuna Șinca. 

7. 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 aprobarea bugetului local pe anul 2022 si estimările 
pentru anii 2023-2025. 
 
Dl. Bera Ion Adrian prezintă proiectul de buget. 
Dl primar, Bârlez Victor propune modificarea listei de investiții , Anexa 2, poziția 5, 
“Achiziții servicii de întocmire studii de fezabilitate”- se retrag  3 mii lei și de la poziția 16, 
“Amenajament zoopastoral” - se retrag 12 mii lei și se vor regăsi la “Reparații curente”, 
capitolul 5 administrație in Anexa 1. Sumele se folosesc pentru reparația gardului 
complexului comercial.  
Se supune la vot, se aprobă de către toți consilierii. 
 
Adresa Ministerului Finanțelor, DGRFP Brașov nr. BVR_TRZ-299/06.01.2022 propune ca 
sumele să fie repartizate în reparații curente drumuri și poduri, Anexa 1, poziția 311. 
Se supune la vot, se aprobă de către toți consilierii. 
Dl. consilier Muntean Radu Robert propune prelungirea rețelei de apă in “Cotun” în 
localitatea Șinca Veche. 
 

Se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru” . 
Se adoptă hotărârea nr. 11/25.02.2022. 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei și statului de 
funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șinca. 

 
Se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”  
Se adoptă hotărârea nr. 12/25.02.2022. 
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Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciile de 

salubrizare prestate în comuna Șinca. 
 

Se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”  
Se adoptă hotărârea nr. 13/25.02.2022. 

 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. Șinca nr. 50 din 
22.07.2019  privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate 
pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de salubritate cu operatorul 
desemnat și beneficiază de aceste servicii. 
 

Se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 14/25.02.2022. 
 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru însușirea și aprobarea Acordului de cooperare     
privind organizarea și exercitarea serviciului de gestionare a cainilor fără stăpân. 
 
Dl. primar, Bârlez Victor, prezintă proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
Se adoptă hotărârea nr. 15/25.02.2022. 
 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Comunei Șinca în Comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul organizat pentru 
ocuparea postului de director al unității de învățământ de nivel gimnazial din Comuna 
Șinca. 
 
Dl. consilier Ghircoiaș Daniel Nicolae este  desemnat reprezentant în Consiliul de 
Administrație. 
Se supune la vot. 
Se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 2 abțineri din partea d-lor consilier Muntean Claudiu și 
Bălan Gabriela. 
Dl. consilier Muntean Radu Robert este  desemnat supleant în Consiliul de Administrație. 
Se supune la vot. 
Se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 2 abțineri din partea d-lor consilier Muntean Claudiu și 
Bălan Gabriela. 
 

Se supune la vot punctul 6 al ordinii de zi. 
Se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 2 abțineri din partea d-lor consilier Muntean Claudiu și 
Bălan Gabriela. 
Se adoptă hotărârea nr. 16/25.02.2022. 
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Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: 
7. Diverse 

 
Dl viceprimar, Goilă Daniel, propune pentru localitatea Șinca Veche să se facă o “casă 
rece”. 
D-nii Pioaru Gheorghe și Ciolan Iosif, în calitate de preoți, prezintă propunerea ca această 
“casă rece”să fie făcută pe teritoriul primăriei. 
Dl. consilier Crăciun Adrian propune să urce mașina si în Șercăița în Coasta Crețului. 

 
Dl. presedinte de ședință, declară ședința închisă. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERAL 
        GHIRCOIAȘ DANIEL NICOLAE   GALEA CRINA MARIA    


