ROMANIA
JUD MURES
COMUNA SINCAI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 31 AUGUST 2017
privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU
ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA LECHINCIOARA, JUDETUL MURES”

Primarul comunei Sincai jud Mures Huza Grigore,
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României,
republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege:
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
- Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş
- Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
luând act de:
a)
Nota de fundamentare prezentat de către primarul
Comunei Șincai, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.1735 din
31 august 2017, prin care se susține necesitatea și oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b)
raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.1734 din 31
august 2017, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivității;
c)
raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al
Comunei Șincai,
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor
publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.40 din 6 septembrie /2017 privind aprobarea

Studiului de fezabilitate al proiectului „CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE
PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA LECHINCIOARA,
JUDETUL MURES”
Consiliul Local al Comunei Șincai adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „CONSTRUIRE CENTRU DE
COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA
LECHINCIOARA, JUDETUL MURES”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada
de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. - Proiectul „CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU
ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA LECHINCIOARA, JUDETUL
MURES” confirmă oportunitatea, respectiv corespunde unor necesităţi evidente, identificate
la nivelul celor 1.622 locuitori din Comuna Șincai, respectiv necesitatea asigurării unui cadru
corespunzător desfăşurări activităţilor culturale locale, principal punct de întâlnire pentru
desfăşurarea evenimentelor socio - culturale din comună. În acelaşi timp, o infrastructură
corespunzătoare încurajează iniţierea de noi spectacole, festivităţi, conferinţe, formarea de
noi ansambluri artistice şi folclorice, asigurând promovarea şi păstrarea tradiţiilor culturale.
De asemenea, este oportună, datorită faptului că acesta este un factor determinant în
păstrarea, promovarea moştenirii socio - culturale şi a tradiţiilor locale.
Art. 4. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani
de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 5. - Se aprobă cofinanţarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor
neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, din surse proprii sau atrase,
precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare
Art. 6. - Numărul locuitorilor precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt
cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în
dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
Comunei Șincai, reprezentantul legal al comunei Șincai Dl. Grigore Huza fiind nominalizat
pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.
Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei
Șincai, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Șincai și prefectului județului
Mureş și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet www.sincai.ro .
PRIMAR
HUZA GRIGORE
AVIZAT
Secretar
Suciu Ludovica Emilia

Anexa Nr. 1
la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘINCAI
nr.41 din 6 septembrie 2017 prvind implementarea proiectului „CONSTRUIRE
CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN
LOCALITATEA LECHINCIOARA, JUDETUL MURES”
1Numărul locuitorilor al Comunei Șincai este de 1.622 locuitori, conform Rezultatului
final al recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011.
2Caracteristici tehnice ale investiţiei propuse sunt următoarele:
Valoarea totală (INV) , inclusiv TVA (mii lei) (la cursul ECB din 20.07.2017,
1
Euro=4,5655 lei)
- 594.757 lei / 130.272 euro
Din care:
construcţii – montaj (C+M)
- 396.870 lei/ 86.929 euro
Durata de realizare (luni)
- 24 luni
Capacităţi:
S teren = 2260mp
Ac = 188,40 mp
Aria construită centru comunitar
Aria construită desfășurată centru comunitar
Acd = 188,40 mp
Au = 145,38mp
Arie utilă centru comunitar
Regimul de înălţime al construcţiei = P
Dimensiunile maxime la teren: 19.00 x 12.00 m
H strașină a construcției = 3,20m
H maximă a construcției = 6,45m
Categoria de importanta : C - importanţă redusă
Clasa de importanta : III- importanţă normală
Proiectul are un impact socio-economic major prin următoarele aspecte:
Vor beneficia în mod direct de rezultatele proiectului:
Prin realizarea proiectului se va sigura accesul la evenimentele socio-culturale a
întregii comunităţi locale, se va asigura infrastructură socială adecvată desfășurării
activități culturale. Mai mult, luând în considerare importanţa revigorării activităţilor
culturale şi în special a creşterii interesului faţă de cultură în localitatea Lechincioara,
ţinând cont de necesitatea dezvoltării activităţilor culturale în mediul rural ca
alternativă reală pentru tineri
în ceea ce priveşte posibilităţile restrânse de recreere şi distracţie, este necesar
construiurea unui centru de comunitate pentru activități culturale.
Proiectul respectă principiul economisirii energiei, respectiv a gestionării inteligente a
surselor de energie prin instalarea unui sistem fotovoltaic complementar pentru
prepararea apei calde menajere.
PRIMAR
HUZA GRIGORE

NOTA DE FUNDAMENTARE
Primarul comunei Sincai jud Mures Huza Grigore
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
se menționează următoarele avize, prevăzute de lege:
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
propun spre aprobare ”Consiliul Local al Comunei Șincai

implementarea proiectului „CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE
PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA LECHINCIOARA,
JUDETUL MURES”, denumit în continuare Proiectul.
. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii
. - Proiectul „CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU
ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA LECHINCIOARA, JUDETUL
MURES” confirmă oportunitatea, respectiv corespunde unor necesităţi evidente, identificate
la nivelul celor 1.622 locuitori din Comuna Șincai, respectiv necesitatea asigurării unui cadru
corespunzător desfăşurări activităţilor culturale locale, principal punct de întâlnire pentru
desfăşurarea evenimentelor socio - culturale din comună. În acelaşi timp, o infrastructură
corespunzătoare încurajează iniţierea de noi spectacole, festivităţi, conferinţe, formarea de
noi ansambluri artistice şi folclorice, asigurând promovarea şi păstrarea tradiţiilor culturale.
De asemenea, este oportună, datorită faptului că acesta este un factor determinant în
păstrarea, promovarea moştenirii socio - culturale şi a tradiţiilor locale.
- Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
- Se aprobă cofinanţarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile
impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, din surse proprii sau atrase, precum şi
cheltuielile de întreţinere şi exploatare
- Numărul locuitorilor precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt
cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta .
- Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
PRIMAR
HUZA GRIGORE

