
 

HOTĂRÂREA nr. 17 

Din 13.04.2022  
  

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. 

 

 
 

      Președinte de ședință                                                                                                         Contrasemnează 

      PANCZEL CSABA                                                                                            Secretar General al comunei delegat   

                                                                                                                                ONAC DAN-CRISTIAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


