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HOTĂRÂRE  nr.  2 

din 25.01.2022  

 

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,  

 Analizând 

- Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare nr. 3516/20.12.2021 și privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare locală a Comunei Șincai, județul Mureș,  pentru perioada 2021-2027, Raportul de specialitate nr 

3517/20.12.2021, 

- avizul comisiilor de specialitate, 

- Anunțul cu privire la asigurarea transparenței decizionale nr. 3518/20.12.2021 

- 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. 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  

 

HOTĂRĂȘTE: 

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 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. 

 

        Contrasemnează,                                                                                      Președinte de ședință, 

p. SECRETAR GENERAL U.A.T                                                                                     NEGREA ALEXANDRU 
     ONAC DAN – CRISTIAN 
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