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HOTĂRÂREA nr. 41 

Din 11.10.2021 
 

privind modificarea și completarea HCL nr. 14/26.03.2021  
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„REABILITARE, EXTINDERE SI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALA IN LOC. ŞINCAI,   COM. 

ŞINCAI, JUD. MURES”. 
 

Consiliul Local al comunei Șincai,  judeţul Mureş; 
Avand in vedere  
-Proiectul de hotărâre si Referatul de aprobare cu nr.  2624/08.10.2021,  întocmit de 

domnul primar POP VASILE, prin care propune modificarea și completarea HCL nr. 14/26.03.2021  
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „REABILITARE, 

EXTINDERE SI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALA IN LOC. ŞINCAI,   COM. ŞINCAI, JUD. MURES”., 
Contractul de finantare cu MDRAP nr. 1456/21.02.2018/398/06.03.2018/07.03.2018, Hotararea 
Consiliului Local Șincai  nr. 43/2019 si Contractul de executie lucrari nr.1623/208/16.07.2020. 

-HCL Șincai nr. 14/26.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul „REABILITARE, EXTINDERE SI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALA IN LOC. ŞINCAI,   COM. 

ŞINCAI, JUD. MURES” 
-HCL Șincai nr. 39/01.10.2021 privind pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici  

conform OG 15/2021 și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, 

care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investiții 
„REABILITARE, EXTINDERE SI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALA IN LOC. ŞINCAI,   COM. ŞINCAI, 

JUD. MURES”. 
- Raportul de specialitate nr. 2625/08.10.2021 

- prevederile Legii  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice; 

 - prevederile OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală 
 -Ordonanței  de urgență nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea 

Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din 

fonduri publice 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 
  Analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului „REABILITARE, EXTINDERE SI 

DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALA IN LOC. ŞINCAI, COMUNA ŞINCAI, JUDETUL MURES”, precum si 
avizul favorabil al comisiilor de specialitate; 

        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; 
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HOTĂREŞTE: 
 

  Art. 1. Art. 1 din HCL nr 14/26.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul„REABILITARE, EXTINDERE SI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALA IN LOC. ŞINCAI,   COM. 
ŞINCAI, JUD. MURES” se modifică și va avea următorul conținut:  

     „ Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și valoarea actualizata a devizului general 
pentru obiectivul de investitii ai proiectului „REABILITARE, EXTINDERE SI DOTARE ŞCOALA 

GIMNAZIALA IN LOC. ŞINCAI, COMUNA ŞINCAI, JUDETUL MURES”  astfel: 

Indicatorii tehnico – economici ai investiției sunt:  

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii – 2.106.928,35  lei cu 
TVA, respectiv 1.773.694  lei valoare fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M) 
1.727.549,18 lei cu TVA în conformitate cu devizul general atașat, anexa nr. 1 la prezenta 

hotarare. 
 

    b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice:  
suprafata desfasurata  aferenta investitiei: 1026mp. 
  

    c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare : 
     -    Indicatori financiari: Cost total investiție 2.106.928,35  lei (cu TVA)   

Valoarea totală a obiectivului de investiții, conform Anexei 3 la Normele metodologice aprobate 
prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1851/2013, republicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 8 octombrie 2015 este de – 2.106.928,35  lei 

inclusiv TVA, din care: 
➢ 1.974.915,67 lei reprezintă finanțare de la Guvernul României prin intermediul PNDL conform 

Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor 
Europene nr. 3698/18.07.2017 (Listei obiectivelor de investiții aprobate) 

➢ 132.012,68 lei reprezintă finanțare de la Bugetul Local (pentru cheltuielile neeligibile conform 

art. 8 alin. 3 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013) 
 

    d)     -durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii: Maxim 12 luni de la emiterea 
ordinului de începere a lucrărilor. ” 
Art. 2.  Anexa 1 din HCL nr 13/26.03.2021 se modifică și completează conform Anexei nr. 1 parte 

integrantă din prezenta hotărâre.. 
Art. 3. La  HCL nr 14/26.03.2021 după Anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 2 parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul  comunei Șincai şi 

referentul  cu probleme de contabilitate. 
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, in termenul prevazut 
de lege : Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; primarului comunei Șincai, Compartimentului 

financiar-contabil. 
 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

  MOLDOVAN ANGELICA 

    

                       CONTRASEMNEAZA 

             SECRETAR GENERAL AL COMUNEI DELEGAT 
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