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Hotărârea nr. 30 

Din 23.07.2021  

privind susținerea cheltuielilor neeligibile ale  proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA 

ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOCALITATEA ŞINCAI, COMUNA ŞINCAI  SI  

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL 

LOCALITATEA ŞINCAI-FÂNAŢE, COMUNA ŞINCAI” 

 

Consiliul Local al comunei Șincai, judetul Mureș, întrunit în sedinta ordinara din data de 23.07.2021 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor  de investiții finantațe din fonduri publice; 

Luând în considerare prevederile OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) din  Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

  Analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA 

ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOCALITATEA ŞINCAI, COMUNA ŞINCAI  SI  

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL 

LOCALITATEA ŞINCAI-FÂNAŢE, COMUNA ŞINCAI”; 

 În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) şi alin. (4) lit. d) coroborat cu art. 139 alin. (3) si art. 196 alin. (1) 

lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea, finanțarea și susținerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente 

proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL 

LOCALITATEA ŞINCAI, COMUNA ŞINCAI  SI  REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI 

EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOCALITATEA ŞINCAI-FÂNAŢE, COMUNA ŞINCAI” pentru 

care este semnat contractul de finanțare nr. C0760CN00021772800067/04.04.2018  cu suma de 16.571,32 lei fără TVA 

rezultând astfel suma totală de 2.178.949,18 lei fără TVA din care 2.119.077,11lei cheltuieli  eligibile.   

Art. 2. - Cheltuielile aferente implementării,  atât cele eligibile cât și cele neeligibile ale Proiectului, se prevăd 

în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției potrivit legii. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, 

primarului comunei și prefectului județului Mureș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, 

precum și pe pagina de internet www.primariasincai.ro.  

  

 

     Contrasemnează                                                                                                    Președinte de ședință 

       Secretar general U.A.T. – delegat              Lazăr Adrian 

                  Tamas Reka 
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