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Consiliul Local al Comunei Șincai 

Luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Șincai, în calitatea sa de inițiator, 
înregistrat cu nr. 1591/09.06.2021; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 1592/09.06.2021,  

c) avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Șincai 

      Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 129 alin. (2) lit. b) și d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;  

b) Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

c) analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului “DOTAREA SERVICIULUI 
PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”, 

d) art. 15 din HG. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice , modificat prin HG. Nr. 79/2017 

e) Art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit d) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 

Hotărăște 

Art.  1. – Având în vedere solicitarea modificării contractului pentru proiectul “DOTAREA 
SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, 
JUDEȚUL MUREȘ”, C 1920074X204672807893 din 20.05.2021 se aprobă modificarea 
memoriului justificativ respectiv indicatorii tehnico-economici, după cum urmează: 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici 

ai proiectului 
„DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA 

ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” 



 
 

- Valoarea totală (INV) , 213.811,94 lei inclusiv TVA (la cursul ECB  din 01.01.2021, 

- 1 Euro=4,8683 lei)  

din care:  

construcţii – montaj (C+M)                     0 lei/ 0 euro 

- Durata de realizare a investiției(luni)  -  12 luni 

- Eșalonarea investiției ( INV/C+M) 

Anul I: 213.811,94 lei / 0,00 lei 

- Utilaje propuse: 

- Autoutilitară cu benă basculantă 
 

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
Șincai. 

Art. 3. - 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 .  
 
                                                                                                Avizat pentru legalitate 

Primar                                                  Secretar General al Comunei delegat 

          POP VASILE                                                                ONAC DAN CRISTIAN 
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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea modificării Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
„DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL 
MUREȘ” 

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 
modificării Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
„DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL 
MUREȘ” 

Prin Hotărârea Consiliul Local al Comunei Șincai nr. 53 din 17 decembrie 2020 s-a aprobat infiinţarea 
Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală la nivelul comunei Şincai. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 54 din 17 decembrie 2020 privind desemnarea d-lui 
POP VASILE în calitatea sa de primar al comunei Șincai ca reprezentant legal al proiectului „DOTAREA 
SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” s-a aprobat 
desemnarea d-lui POP VASILE, având funcția de primar al comunei Șincai, drept reprezentant legal al proiectului.  

Având în vedere: 

- Contractul de finanțare nr. 1920074X204672807893 din data de 20.05.2021; 
  - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările u lterioare; 
  - Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d) şi alin. (4) lit d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
  - Prevederile art. 15 din HG. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice , modificat prin HG. Nr. 
79/2017 
 Analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului “DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”, 

Ca urmare a solicitării de modificare a Contractul de finanțare nr. 1920074X204672807893 din data de 
20.05.2021 aferent proiectului “DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN 
COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”, este imperios necesară modificarea memoriului justificativ respectiv a 
indicatoriilor tehnico-economici  

Având în vedere expunerea anterior menționată, 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 
modificării Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „DOTAREA SERVICIULUI 
PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”. 

INIȚIATOR 
PRIMAR 

VASILE POP 
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 Raport de specialitate  

La proiectul HCL privind aprobarea modificării Studiului de fezabilitate, a 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC 
DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” 

      
      Având în vedere prevederile: 
- art. 129 alin. (2) lit. b) și d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;  
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului “DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC 
DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”, 
- art. 15 din HG. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice , modificat prin HG. Nr. 79/2017 
- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 
- O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ 
   Proiectul de hotărare privind aprobarea modificării Studiului de fezabilitate, a indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE 
COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” îndeplinește condițiile legale și de 
oportunitate drept urmare se acordă aviz favorabil. 
 

 

 

Contabil 

 ONAC DAN CRISTIAN 


