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PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 3516 

din 20.12.2021 

 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Șincai, județul Mureș,  pentru 

perioada 2021-2027 

 

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

ora....... 

 Analizând 

- Referatul de aprobare nr......./............... și Raportul de specialitate nr ................../............., 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Șincai, județul Mureș,  pentru perioada 

2021-2027; 

- avizul ....... al comisiei de specialitate............... 

- Anunțul cu privire la asigurarea transparenței decizionale nr. ..../..... 

- Procesul verbal de predare – primire nr. 305/04.03.2021 privind predarea documentației care 

vizează Strategia de Dezvoltare a comunei Șincai, conform contractului de servicii nr. 517/05.03.2020; 

Având în vedere prevederile: 

- Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional 

Capactiate Administrativă 2014 – 2020, aferent cereii de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019); 

- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de 

instituire a Mecanismului de redresare și reziliență; 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a 

unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1698/2005 al Consiliului. 

- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. e), art. 139 alin. 

(1), precum şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

 

PROPUNE: 

 

Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a comunei Șincai pentru perioada 2021 - 2027, 

conform anexei care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul comunei Șincai, domnul Pop Vasile, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

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 
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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, și se publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro. 

  

Viză de legalitate,                                                                                              Primar, 

p. SECRETAR GENERAL U.A.T                                                          VASILE POP 

ONAC DAN – CRISTIAN 

 

 *(Hotărârea a fost adoptată cu ..... voturi „pentru”, ...... voturi „abținere” și ...... voturi 

„împotrivă”) 

  

 *Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc 

efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ    
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Nr. 3516/20.12.2021  

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Șincai, 

județul Mureș,  pentru perioada 2021-2027 

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. 

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Șincai este marcată de necesitatea 

actualizării obiectivelor și priorităților de dezvoltare ale comunei Șincai în contextul noii perioade de 

programare 2021-2027. Noua perioadă de programare vizează și actualizarea politicilor europene pentru 

perioada de referință, precum și bugetul aferent operaționalizării priorităților și politicilor definite. 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Șincai pentru perioada (2021-2027) va urmări 

dezvoltarea comunei Șincai în mod controlat abordând cele 5 (cinci) dimensiuni ale conceptului 

dezvoltării durabile și anume dimensiunea economică, socială, climatică, demografică și de mediu. 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Șincai 2021 – 2027 reprezintă un cadru de dezvoltare 

și un instrument pentru administrația publică locală în vederea implementării viziunii și a obiectivelor 

strategice de dezvoltare.         

Având în vedere prevederile: 

- Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional 

Capactiate Administrativă 2014 – 2020, aferent cereii de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019); 

- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de 

instituire a Mecanismului de redresare și reziliență; 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a 

unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1698/2005 al Consiliului. 

- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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 OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Șincai, județul Mureș,  pentru 

perioada 2021-2027 

INIȚIATOR 

PRIMAR 

VASILE  
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Nr. 3517/20.12.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Șincai, 

județul Mureș,  pentru perioada 2021-2027 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. ..../...... întocmit de către Primarul comunei Șincai la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Șincai, județul Mureș,  pentru 

perioada 2021-2027. 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a inițierii proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Șincai, județul Mureș,  pentru perioada 

2021-2027, s-a procedat la întocmirea prezentului raport de specialitate. 

Necesitatea: 

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Șincai este marcată de necesitatea 

actualizării obiectivelor și priorităților de dezvoltare ale comunei Șincai în contextul noii perioade de 

programare 2021-2027. Noua perioadă de programare vizează și actualizarea politicilor europene pentru 

perioada de referință, precum și bugetul aferent operaționalizării priorităților și politicilor definite. 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Șincai pentru perioada (2021-2027) va urmări 

dezvoltarea comunei Șincai în mod controlat abordând cele 5 (cinci) dimensiuni ale conceptului 

dezvoltării durabile și anume dimensiunea economică, socială, climatică, demografică și de mediu. 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Șincai 2021 – 2027 reprezintă un cadru de dezvoltare 

și un instrument pentru administrația publică locală în vederea implementării viziunii și a obiectivelor 

strategice de dezvoltare.         

Oportunitatea: 

O strategie de dezvoltare locală  reprezintă instrumentul participativ care are drept scop 

asigurarea progresului economic, echitabl pe plan social, protejând, în același timp resursele și mediul 

pentru generațiile viitoare. 

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă o acțiune decisivă care susține procesul de 

dezvoltare locală, întrucât strategia are ca și scop stabilirea priorităților pe termen mediu și lung spre 

care se orientează efortul comun de dezvoltare în viitor, astfel încât aceasta să poată susține nevoile de 

investiții în următorii ani și accesarea de finanțări pentru implementarea de proiecte de dezvoltare. 

Existența unei planificări de strategie asigură prioritizarea proiectelor în funcție de nevoile comunității 

și folosirea corectă a resurselor limitate de care aceasta dispune.  

Oportunitatea care reiese din elaborarea  prezentei strategii este deschiderea către accesare 

afondurilor externe neramburabile aferente Planului Național de Relansare și Reziliență și 

implementarea unor proiecte cu un puternic impact pentru dezvoltarea eficientă a comunității.    

Legalitatea: 

- Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional 

Capactiate Administrativă 2014 – 2020, aferent cereii de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019); 

- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de 

instituire a Mecanismului de redresare și reziliență; 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a 

unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
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Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1698/2005 al Consiliului. 

- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Având în vedere expunerea de mai sus, supunem spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Șincai, județul Mureș,  pentru perioada 

2021-2027, în forma prezentată, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) 

lit. g), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

p. SECRETAR GENERAL U.A.T  

ONAC DAN - CRISTIAN 
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