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PROIECT DE HOTĂRÂRE   
Privind instrumentarea proiectului  

,, ACHIZIŢIE UTILAJ  MULTIFUNCŢIONAL PENTRU ÎNTREŢINEREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ 
ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEŢUL MUREŞ” 

 
Consiliul Local al comunei Șincai întrunit în ședința extraordinară,  

În temeiul art. 129 alin. (1) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
Administrativ, 

- luând act de Ghidul solicitantului  – SubMăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locală 
MĂSURA M1/6B– ,,Sprijinirea si dezvoltarea satelor”, program finanţat prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală, 

- luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului  nr.  907  din  29  noiembrie  2016  privind  etapele  de  
elaborare   şi   conţinutul-cadru   al   documentaţiilor   tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate  din fonduri publice si a  Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, 

- luând act de Referatul de aprobare al primarului comunei Șincai,  în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
3356/06.12.2021, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 
3357/06.12.2021, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local, 

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

- analizând memoriul justificativ şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,, ACHIZIŢIE UTILAJ  
MULTIFUNCŢIONAL PENTRU ÎNTREŢINEREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, 
JUDEŢUL MUREŞ”  

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;  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă  memoriul justificativ pentru obiectivul ,, ACHIZIŢIE UTILAJ  MULTIFUNCŢIONAL 

PENTRU ÎNTREŢINEREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEŢUL MUREŞ” 
Art.2. Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potentialul economic al proiectului ,,ACHIZIŢIE UTILAJ  

MULTIFUNCŢIONAL PENTRU ÎNTREŢINEREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, 
JUDEŢUL MUREŞ” şi depunerea acestuia pentru finanţare prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, 
SubMăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, MĂSURA 
M1/6B– ,,Sprijinirea si dezvoltarea satelor”. 

Art. 3 Se aprobă implementarea proiectului ACHIZIŢIE UTILAJ  MULTIFUNCŢIONAL PENTRU 
ÎNTREŢINEREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEŢUL MUREŞ, denumit în 
continuare Proiectul. 

Art. 4. Cheltuielile aferente lucrărilor Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiţiei, în cazul obtinerii finantării prin Programul National de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 5. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor 
de mentenanță a investitiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 6. Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, caracteristicile tehnice ale Proiectului 
precum si agenţii economici deserviţi de investiţie, sunt cuprinși în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia Pop Vasile, în dubla sa calitate de 
primar si de ordonator principal de credite. 

Art. 8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Șincai. 
Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, 

Primarului comunei Șincai, Institutiei Prefectului-Judetul Mureș, Compartimentului Financiar, Contabil, Resurse 
Umane și Achiziții Publice și se aduce la cunostință publică prin afisarea la sediul primăriei, precum si pe pagina de 
internet.  
 
      Primar                                                                                                                            Avizat pentru legalitate 
POP VASILE                                                                                                              Secretar General al comunei delegat   

                                                                                                                                ONAC DAN-CRISTIAN 
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Referat de aprobare 

La proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului : 
,, ACHIZIŢIE UTILAJ  MULTIFUNCŢIONAL PENTRU ÎNTREŢINEREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ 

ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEŢUL MUREŞ” 
 

Iniţiator: Pop Vasile, primarul comunei  Șincai Jud. Mureș.  
La data de 26 mai 2015, s-a aprobat la Bruxelles, Programul Naţional de Dezvoltarea Rurală 2014 – 2020, 

program prin care se va finanţa dezvoltarea infrastructurii rurale de bază. 
Prin intermediul acestui program, am demarat efectuarea unei memoriu privind achizitia de atașamente de 

lucru în vederea dotării compartimentului de întreținere din cadrul Primăriei Comunei ȘINCAI. 
Investiţiile care se vor realiza în comună, prin intermediul acestui program, sunt: 
„ACHIZIŢIE UTILAJ  MULTIFUNCŢIONAL PENTRU ÎNTREŢINEREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ 
ÎN COMUNA SINCAI , JUDEŢUL MUREŞ” 

Investiţia totală va fi finanţată din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, de către Guvernul 
României şi Uniunea Europeană. 

Cheltuielile neeligibile şi cele conexe apărute în timpul implementării proiectelor vor fi finanţate din bugetul 
local. 

Conform cerinţelor din Ghidul Solicitantului pentru SubMăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor 
în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală MĂSURA M1/6B– ,,Sprijinirea si dezvoltarea satelor”, este necesară 
Hotărârea Consiliului Local pentru aprobarea instrumentării proiectului cu referire la următoarele puncte: 
  necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei; 
 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii 
finanţării; 
 angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăţi; 
 numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee/şcoli profesionale, structuri tip 
„after-school”, creşe); 
 caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
 agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr şi denumire); 
 nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.  

Având în vedere cele expuse, propun spre aprobare Proiectul de Hotărâre privind instrumentarea proiectului ,, 
ACHIZIŢIE UTILAJ  MULTIFUNCŢIONAL PENTRU ÎNTREŢINEREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ ÎN 
COMUNA SINCAI , JUDEŢUL MUREŞ”, cu respectarea cerinţelor Ghidului Solicitantului cu privire la punctele 
prezente în hotărâre. 

 
Inițiator 
Primar, 

Pop Vasile 
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Raport de specialitate 

La proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului : 
,, ACHIZIŢIE UTILAJ  MULTIFUNCŢIONAL PENTRU ÎNTREŢINEREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ 

ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEŢUL MUREŞ” 
 
  

La data de 26 mai 2015, s-a aprobat la Bruxelles, Programul Naţional de Dezvoltarea Rurală 2014 – 2020, 
program prin care se va finanţa dezvoltarea infrastructurii rurale de bază. 

Prin intermediul acestui program, am demarat efectuarea unei memoriu privind achizitia de atașamente de 
lucru în vederea dotării compartimentului de întreținere din cadrul Primăriei Comunei ȘINCAI. 
Investiţiile care se vor realiza în comună, prin intermediul acestui program, sunt: 
„ACHIZIŢIE UTILAJ  MULTIFUNCŢIONAL PENTRU ÎNTREŢINEREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ 
ÎN COMUNA SINCAI , JUDEŢUL MUREŞ” 

Investiţia totală va fi finanţată din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, de către Guvernul 
României şi Uniunea Europeană. 

Cheltuielile neeligibile şi cele conexe apărute în timpul implementării proiectelor vor fi finanţate din bugetul 
local. 

Conform cerinţelor din Ghidul Solicitantului pentru SubMăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor 
în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală MĂSURA M1/6B– ,,Sprijinirea si dezvoltarea satelor”, este necesară 
Hotărârea Consiliului Local pentru aprobarea instrumentării proiectului cu referire la următoarele puncte: 
  necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei; 
 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii 
finanţării; 
 angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăţi; 
 numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee/şcoli profesionale, structuri tip 
„after-school”, creşe); 
 caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
 agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr şi denumire); 
 nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.  

- luând act de Ghidul solicitantului  – SubMăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locală MĂSURA M1/6B– ,,Sprijinirea si dezvoltarea satelor”, program finanţat prin 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 

- luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului  nr.  907  din  29  noiembrie  2016  privind  etapele  de  
elaborare   şi   conţinutul-cadru   al   documentaţiilor   tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate  din fonduri publice si a  Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

- luând act de Referatul de aprobare al primarului comunei Șincai,  în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
3356/06.12.2021, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 
3357/06.12.2021; 

- ţinând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- analizând memoriul justificativ şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,, ACHIZIŢIE UTILAJ  
MULTIFUNCŢIONAL PENTRU ÎNTREŢINEREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, 
JUDEŢUL MUREŞ”, 

Având în vedere expunerea de mai sus, proiectul de hotărâre Proiectul de Hotărâre privind instrumentarea 
proiectului ,, ACHIZIŢIE UTILAJ  MULTIFUNCŢIONAL PENTRU ÎNTREŢINEREA INFRASTRUCTURII 
DE BAZĂ ÎN COMUNA SINCAI , JUDEŢUL MUREŞ, este intocmit în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare întrunind condițiile de necesitate, oportunitate și legalitate si drept urmare se acordă aviz favorabil... 

p.SECRETAR GENERAL U.A.T 

ONAC DAN – CRISTIAN 

 


