
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

  
de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia finanțată în cadrul 

PNRR, componenta C10 – Fondul local 
„Achiziție mobilier urban inteligent și modernizare infrastructură de sisteme inteligente în 

comuna Șincai, județul Mureș”   
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘINCAI, întrunit în şedinţă extraordinară  
 Având în vedere: 
-proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia 
finanțată în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul local „Achiziție mobilier urban inteligent și 
modernizare infrastructură de sisteme inteligente în comuna Șincai, județul Mureș” și expunerea de 
motive nr. 1342/12.04.2022 întocmită de către domnul primar, Pop Vasile; 
- Interesul strategic al României pentru perioada 2021-2027, exprimat în documentele strategice 
şi planurile de dezvoltare naţională, respectiv în PNRR COMPONENTA C10 – FONDUL 
LOCAL: 

 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) 
 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme 

inteligente de management urban/local) 
 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice 
 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule 

electrice ușoare) la nivel local/metropolitan 
 Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și 

învățământ  
 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la 

nivelul unităților administrativ-teritoriale  
 Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 

planificare urbană 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare  
       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; 
 

HOTARĂȘTE 
 

Art. 1. - Se aprobă necesitatea, oprtunitatea şi implementarea proiectului de investiţii 
”Achiziție mobilier urban inteligent și modernizare infrastructură de sisteme inteligente în comuna 
Șincai, județul Mureș”, denumit în continuare Proiectul. 

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin P.N.R.R., potrivit legii.  

Art. 3. - Comuna Șincai se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de 
mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul 
Proiectului.  
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Art. 4. - Comuna Șincai se obligă să asigure toate cheltuielile neeligibile necesare pentru 
implementarea poiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-
economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare. 

Art. 5. - Numărul locuitorilor deserviți direct de Proiect, dupa caz, precum și caracteristicile 
tehnice ale Proiectului, conform Notei de fundamentare a investiției, sunt cuprinse în anexă, care este 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate și de ordonator principal de credite. 

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei.  

Art. 8. 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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

                                                                              ANEXA NR. 1 la HCL nr.     / 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 

 

Planului Național de 
Redresare și Reziliență, 

Componenta 10 – 
Fondul Local 

TITLU APEL PROIECT 
 

ACHIZIȚIE MOBILIER URBAN INTELIGENT ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ 
DE SISTEME INTELIGENTE ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ 

1. 

Descrierea pe scurt a 
situației actuale (date 
statistice, elemente 

specifice, etc.) 

Solicitantul este comuna Șincai din județul Mureș, iar proiectul depus spre 
finanțare se încadrează la tipul de investiție I.1.2. Mobilitatea urbană 
verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 
urban/local) din cadrul PNRR, Componenta C10 – Fondul Local. 
Proiectul propus spre finanțare presupune achiziționarea a 4 stații de 
autobuz inteligente și sistem wifi în localitate, ce deservesc o populație de 
1564 persoane la 01.01.2021, conform datelor statistice publicate de INSSE. 

2. 

Necesitatea și 
oportunitatea 

investiției pentru care 
se aplică 

Necesitatea și oportunitatea investiției rezultă din nevoia de a moderniza 
serviciile publice al locuitorilor comunei prin utilizarea resurselor de energie 
regenerabile.  
Oportunitatea investiției este reprezentată de posibilitatea accesării 
fondurilor nerambursabile de către autoritatea publică locală a comunei 
Șincai prin PNRR, Componenta C10 – Fondul Local, deoarece comuna nu 
dispune la bugetul local de aceste sume, pentru a se realiza investiția din 
surse proprii.  
Astfel, în urma integrării României în Uniunea Europeană, coroborată cu  
apariţia programelor de finanţare nerambursabilă în care  contribuţia 
beneficiarului este  minimă, este necesar ca realizarea tuturor achizițiilor 
pentru un transport public mai modern și servicii publice moderne, să se 
efectueze accesând fondurile nerambursabile. 

3. 
Corelarea cu proiecte 
deja implementate la 

nivel local 

Proiectul de față se corelează cu proiectul finalizat de comuna Șincai 
“Modernizarea infrastructurii de bază în Comuna șincai Județul Mureș”, 
proiect finanțat prin P.N.D.R., prin care au fost modernizarte drumurile 
comunale 140 și 140 A , a fost extinsă rețeaua de apă în localitatea 
Lechincioara, a fost construit sistemul de canalizare a apelor menajere în 
localitatea Lechincioara, a fost construită Grădinița cu program normal din 
localitatea Șincai și a fost dotat Căminul Cultural din localitatea șincai

4. 

Corelarea cu proiecte 
în curs de 

implementare de la 
nivel local 

Proiectul se corelează, de asemenea, cu proiectele aflate în derulare de 
către comuna Șincai, respectiv:  

1. „Reabilitare și dotare dispensar uman în loc. Șincai, com. Șincai, 
jud. Mureș”, proiect finanțat prin PNDL II. 

2. „Reabilitare, extindere și dotare școală gimnazială în loc. Șincai, 
com. Șincai, jud. Mureș, proiect finanțat prin PNDL II. 

Ambele proiecte au ca și obiectiv reabilitarea clădirilor publice, pentru a 
crește gradul de eficienţă energetică ale acestora, fapt ce va conduce la 
reducerea costurilor de întreţinere și a costurilor cu utilitățile alte 
autorității contractante cu acestea. 

5. 
Corelarea cu celelalte 
proiecte pentru care se 

aplică la finanțare 

Proiectul se corelează și cu un alt proiect pentru care se va aplica la 
finanțare, respectiv REABILITARE TERMICĂ ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ 
SEDIU PRIMĂRIE, COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ, care are ca și obiectiv 
reabilitarea clădirii publice, pentru a crește gradul de eficienţă energetică a 
acesteia, fapt ce va conduce la reducerea costurilor de întreţinere și a 
costurilor cu utilitățile ale autorității contractante. 

6. 

Efectul pozitiv 
previzionat prin 

realizarea obiectivului 
de investiții 

Implementarea proiectului de față, va avea ca și rezultate pozitive 
următoarele: creșterea calității vieții locuitorilor comunei, îmbunătățirea 
aspectului comunei și îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază 
pentru populaţia rurală.
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Avantajele modernizării serviciilor publice de agrement prin achiziție de 
mobilier urban inteligent și modernizare serviciilor publice, sunt atât de 
ordin financiar, cât şi de ordin social, economic şi tehnic. 
În situaţia existentă, populația nu beneficiază stații de autobuz și agrement 
moderne, cu puncte de încărcare telefon, tabeletă sau alte dispozitive, dar 
și de servicii publice moderne. 
Avantajele investiţiei sunt următoarele: creşterea confortului populației, 
dezvoltarea locală şi în special a serviciilor publice oferite cetățenilor.

7. 
Modul de îndeplinire a 

condițiilor aferente 
investițiilor 

Obiectivul proiectului răspunde la obiectivul I.1.2. Mobilitatea urbană verde 
- ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 
urban/local), respectiv se dorește să se achiziționeze mobilier urban 
inteligent și dezvoltarea serviciilor publice locale: 4 stații de autobuz 
inteligente și sistem wifi în localitate. 
Activitățile eligibile prevăzute în cadrul proiectului sunt reprezentate de 
achiziția mobilierului inteligent și a rețelei wifi în localitate, respectiv 
achiziția și punerea în funcțiune a echipamentelor și infrastructurii. 

8. Descrierea procesului 
de implementare 

Procesul de implementare a proiectului presupune realizarea a mai multor 
etape și anume: după semnarea contractului de finanțare urmează 
pregătirea documentației tehnice și Hotărârea/Decizia de aprobare a 
indicatorilor tehnico-economici, în termen de maxim 6 luni de la semnarea 
contractului de finanțare. 
După definitivarea caietului de sarcini, se va demara achiziția publică pentru 
atribuirea contractului de furnizare.  
După atribuirea contractului de furnizare, se va monta mobilierul urban 
inteligent și se vor implementa sistemele publice achiziționate în cadrul 
proiectului, respectiv se vor realiza decontările. 

9. Alte informații 

Reducerea consumului și a risipei de energie este din ce în ce mai 
importantă pentru UE. În 2007, liderii UE au stabilit un obiectiv de reducere 
a consumului anual de energie al UE cu 20 % până în 2020. În 2018, în 
pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, s-a stabilit un nou obiectiv 
de reducere a consumului de energie cu cel puțin 32,5 % până în 2030. 
Măsurile de eficiență energetică sunt recunoscute tot mai mult nu doar ca un 
mijloc de a ajunge la aprovizionarea sustenabilă cu energie, de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră, de a îmbunătăți securitatea aprovizionării 
și de a reduce costurile la import, ci și ca mijloc de promovare a 
competitivității UE. Eficiența energetică este, prin urmare, o prioritate 
strategică pentru uniunea energetică, iar UE promovează principiul 
„eficiența energetică pe primul loc”.  
Directiva privind eficiența energetică (2012/27/UE), intrată în vigoare în 
decembrie 2012, a impus statelor membre să fixeze obiective orientative 
naționale în materie de eficiență energetică prin care să se asigure că UE și-
a îndeplinit obiectivul principal de reducere a consumului de energie cu 20 % 
până în 2020. Statele membre au avut libertatea de a face aceste cerințe 
minime mai exigente în eforturile lor de a economisi energie. De asemenea, 
directiva a introdus un ansamblu de măsuri obligatorii pentru a ajuta statele 
membre să atingă acest obiectiv și să stabilească norme obligatorii din punct 
de vedere juridic pentru utilizatorii finali și furnizorii de energie.  
Astfel, mobilierul urban inteligent contribuie la reducerea consumului de 
energie electrică deoarece acestea sunt echipate cu conectivitate Wi-Fi, 
puncte de încărcare a bateriilor mobile și al telefoanelor, utilizându-se astfel 
energia regenerabilă, iar serviciile publice moderne contribuie la dezvoltarea 
comunei. 

 
 

PRIMAR 
POP VASILE 



 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia 
finanțată în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul local 

„Achiziție mobilier urban inteligent și modernizare infrastructură de sisteme inteligente în 
comuna Șincai, județul Mureș”   

 

Informaţii de bază 

Existenţa Fondurilor Europene nerambursabile reprezintă o oportunitate 
importantă pentru realizarea şi implementarea unor proiecte ce vor avea ca scop 
dezvoltarea comunei, creşterea nivelului de trai al cetăţenilor şi reducerea 
disparităţilor faţă de comunele mai dezvoltate din România. 

Pentru reducerea acestor disparități sunt necesare investiții în 
infrastructura și în capitalul uman din mediul rural. Aceste investiții pot fi 
realizate mai ușor utilizându-se fondurile europene nerambursabile, puse la 
dispoziția României de către Uniunea Europeană pentru perioada 2021-2027 prin 
diverse Programe de dezvoltare. 

Interesul strategic al României pentru perioada 2021-2027, exprimat 
în documentele strategice şi planurile de dezvoltare naţională, respectiv în 
PNRR COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL, este valorificarea 
potențialului de dezvoltare al României, prin: 

 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de 
vehicule nepoluante) 

 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 
infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) 

 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare 
vehicule electrice 

 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete 
(și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan 

 Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști 
din sănătate și învățământ  

 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile 
publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale  

 Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a 
teritoriului și de planificare urbană 

 
Ca urmare a cercetării, s-au identificat surse de finanțare în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru perioada de programare 
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2021-2027, respectiv COMPONENTA 10 – Fondul Local, care abordează 
provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, 
precum și mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este de a susține o 
transformare durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale. 

Prin intermediul acestui program, se pot accesa fonduri europene nerambursabile 
în proporție de 100 % pentru asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente 
de management urban/local). Investiția finanțează sisteme TIC (Tehnologia 
Informațiilor și Comunicațiilor): sisteme pentru siguranța în trafic, sisteme de e-
ticketing, sistem inteligent de transport în comun, sisteme inteligente de 
managementul clădirilor publice pentru eficientizarea consumurilor de energie, 
sisteme de detecție și semnalizare incendiu, sisteme de monitorizare, sisteme de 
eficientizarea interacțiunii cu publicul.  

În acest sens, se propune realizarea unui proiect de finanţare pentru achiziționarea 
a  4 stații de autobuz inteligente și implementare sistem wifi în comuna Șincai, 
județul Mureș.  

Astfel, propunem să se realizeze documentația tehnică și solicitarea de finanțare 
pentru proiectul „Achiziție mobilier urban inteligent și modernizare 
infrastructură de sisteme inteligente în comuna Șincai, județul Mureș”, care va fi 
depus pentru finanțare în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul local. 

Prin realizarea investiției, vom oferi comunității Șincai, servicii publice de 
transport moderne, adaptate trendului global de protecție a mediului, reducerea 
consumului de comustibil clasic și folosirea la scară largă a energiei verzi, 
plasând comuna în rândul comunelor dezvoltate, moderne, adaptată la 
standardele europene. 

Cheltuielile aferente Proiectului se vor prevedea în bugetul local pe perioada de 
realizare a investiției, potrivit legii. 

Comuna Șincai va asigura veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de 
mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăți în cadrul Proiectului.  

Comuna Șincai va asigura toate cheltuielile neeligibile necesare pentru 
implementarea poiectului.

    



Propunerea spre 
aprobare 

Stimaţi consilieri,  
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului 
pentru  investiţia  finanțată  în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul  local 
„Achiziție mobilier urban inteligent și modernizare infrastructură de sisteme 
inteligente în comuna Șincai, județul Mureș”. 

   

 

PRIMAR 

POP VASILE 
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Raport de specialitate 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiţia finanțată în 

cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul local 
„Reabilitare termică și eficientizare energetică sediu primărie, comuna Șincai, județul Mureș”   

  
Având în vedere: 
- proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru 
investiţia finanțată în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul local „Achiziție mobilier urban 
inteligent și modernizare infrastructură de sisteme inteligente în comuna Șincai, județul Mureș”  și 
expunerea de motive nr. 1342/12.04.2022 întocmită de către domnul primar, Pop Vasile; 
- Interesul strategic al României pentru perioada 2021-2027, exprimat în documentele strategice 
şi planurile de dezvoltare naţională, respectiv în PNRR COMPONENTA C10 – FONDUL 
LOCAL: 

 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
nepoluante) 

 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme 
inteligente de management urban/local) 

 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice 
 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule 

electrice ușoare) la nivel local/metropolitan 
 Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și 

învățământ  
 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la 

nivelul unităților administrativ-teritoriale  
 Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 

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

 
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului 

pentru investiţia finanțată în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul local „Achiziție mobilier 
urban inteligent și modernizare infrastructură de sisteme inteligente în comuna Șincai, județul 
Mureș”, este intocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare întrunind condițiile de 
necesitate, oportunitate și legalitate si drept urmare se acordă aviz favorabil pentru a fi înaintat spre 
dezbatere și aprobare Consiliului Local al Comunei Șincai.  

 
 

p.SECRETAR GENERAL U.A.T 

ONAC DAN – CRISTIAN 

 


