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 PROIECT DE HOTĂRÂRE   

                    

privind aprobarea retragerii unității administrativ teritoriale Comuna Șincai , din cadrul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Mureșană” 

 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, din data de 26.04.2021 

 Analizând Referatul de aprobare nr.1137/16.04.2021,  și Raportul de specialitate nr 1136/16.04.2021, 
precum și Proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii unității administrativ teritoriale Comuna Șincai , din 
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Mureșană”; 

Având în vedere:  
- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Șincai nr. 8 din 31 mai 2018 privind participarea Comunei Sincai 

în calitate de membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA 
MUREȘANĂ” 

 - Prevederile Capitolului V, subcapitolului B, pct.4 lit. b, din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „  Câmpia Mureșană” coroborate cu prevederile Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, cu modificările și completările ulterioare 

- Art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ;   
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e, alin. (9) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 

de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 
                                                                                HOTĂRAŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă retragerea Comunei Șincai, din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Câmpia Mureșană”.  

Art.2. Începând cu data adoptării prezentei, prevederile Hotărârii Consiliul Local al Comunei Șincai nr. 
8 din 31 mai 2018 privind participarea Comunei Sincai în calitate de membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI 
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ” își încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Vasile Pop, primarul 
Comunei Șincai. 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul 
administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de 
legalitate. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului general 
U.A.T Șincai, delegat,  primarului comunei Șincai, Instituției Prefectului – Județul Mureș pentru verificarea 
legalității, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Mureșană” și se publică pe pagina de internet a 
instituției www.primariasincai.ro. 

  

Viză de legalitate,                                                                                              Primar, 
SECRETAR GENERAL al comunei delegat                                            VASILE POP 

ONAC DAN – CRISTIAN 
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REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii unității administrativ teritoriale Comuna Șincai , 
din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Mureșană” 

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c), alin. (2) din 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea retragerii unității administrativ teritoriale Comuna Șincai , din cadrul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Mureșană” 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 8 din data de 31 mai 2018 s-a aprobat aderarea 
unității administrativ teritoriale Comuna Șincai la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Mureșană” 
dobândind calitatea de membru.  

Având în vedere: 

- raportul de specialitate al Secretarului General al Comunei Șincai, delegat, înregistrat sub nr. 
1136/16.04.2021 care propune retragerea unității administrativ teritoriale Comuna Șincai , din cadrul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Mureșană”,  

- tergiversarea procedurilor pentru funcționarea asociației conform scopului și obiectivului asumat și 
faptul că până în prezent  nu s-a ajuns la un acord viabil de funcționare al serviciului de audiut din cadrul asociației 
ante – menționate. 

- inexistența unui alt program derulat sau preconizat a fi derulat în vederea dezvoltării comunităților care 
sunt membre ale asociației;  

Având în vedere propunerile anterior menționate, în temeiul art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, coroborat cu art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Șincai a Proiectului 
de hotărâre privind aprobarea retragerii unității administrativ teritoriale Comuna Șincai , din cadrul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Mureșană” 

 

 

Primar 

VASILE POP 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii unității administrativ teritoriale Comuna Șincai , 
din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Mureșană” 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 8 din data de 31 mai 2018 s-a aprobat aderarea 

unității administrativ teritoriale Comuna Șincai la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Mureșană” 
dobândind calitatea de membru.  

S-a constat o tergiversare a procedurilor pentru funcționarea asociației conform scopului și obiectivului 
asumat, iar până în prezent  nu s-a ajuns la un acord viabil de funcționare al serviciului de audiut din cadrul 
asociației ante – menționate. 

În ceea ce privește funcționarea asociației, în prezent, nu există un alt program derulat sau preconizat a 
fi derulat în vederea dezvoltării comunităților care sunt membre ale asociației.  

Urmare celor menționate mai sus, în temeiul art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborat cu art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, propun primarului comunei Șincai, Vasile Pop, inițierea unui proiect de hotărâre privind  
aprobarea retragerii unității administrativ teritoriale Comuna Șincai, din cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Câmpia Mureșană. 

 
 

SECRETAR GENERAL al comunei delegat 

ONAC DAN - CRISTIAN 
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