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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 573 

din 10.02.2023   

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Șincai nr. 46 din 20.10.2022 privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiția finanțată în cadrul PNRR, componenta C10 – 

Fondul Local „Reabilitare termică și eficientizare energetică Cămin Cultural din localitatea Pusta, Comuna 

Șincai, județul Mureș” 

 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă extraordinară, din data de ......, ora....... 

Analizând:  

- Referatul de aprobare nr. 573/10.02.2023 întocmit de către inițiator și Raportul de specialitate nr. 574  

/10.02.2023 întocmit de către Secretarul general, precum și  Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al comunei Șincai nr. 46 din 20.10.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente 

proiectului pentru investiția finanțată în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul Local „Reabilitare termică și 

eficientizare energetică Cămin Cultural din localitatea Pusta, Comuna Șincai, județul Mureș”; 

- Avizul ….. al comisiilor de specialitate. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), ale art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

- Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2), ale art. 50 alin. (4), ale art. 58 alin. (1), ale art. 59 și ale art. 62 din Legea 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

alin. (3) lit. g), alin. (5) lit. a), ale art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a) precum și ale art. 243 alin. 

(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1. Art. 2 din Hotărârea Consiliului local al comunei Șincai nr. 46 din 20.10.2022 privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiția finanțată în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul 

Local „Reabilitare termică și eficientizare energetică Cămin Cultural din localitatea Pusta, Comuna Șincai, județul 

Mureș”, se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ 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. Valoarea eligibilă a proiectului este de 73.400,00 Euro 

(361.326,18 RON), defalcat după cum urmează: pentru reabilitare termică și eficientizare energetică Cămin Cultural 

din localitatea Pusta, comuna Șincai – 48.400,00 Euro (238.258,68 RON), pentru 1 stație de încărcare rapidă (cu putere 

peste 22 kW) cu 2 puncte de încărcate/stație – 25.000,00 Euro (123.067,50 RON).” 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local al comunei Șincai nr. 46 din 20.10.2022 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiția finanțată în cadrul PNRR, componenta 

C10 – Fondul Local „Reabilitare termică și eficientizare energetică Cămin Cultural din localitatea Pusta, Comuna 

Șincai, județul Mureș”, rămân neschimbate. 

Art. 3. Se mandatează Primarul comunei Șincai să efectueze demersurile necesare în vederea ducerii la 

îndeplinire a prezentei Hotărâri. 

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) din O.U.G nr. 57/2019, Partea I privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi a art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului 

Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 
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Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului general U.A.T 

Șincai, Prefectului Județului Mureș, Primarului comunei Șincai, Compartimentului Financiar, Contabil, Resurse 

Umane și Achiziții Publice și se publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro . 
 

 

 

Nr. de înregistrare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viză de legalitate: Secretar General 

………………….………………… 

Toma Dragoș 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  

 

Inițiator: Primar 

………………….………………… 

Pop Vasile 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  
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 573/10.02.2023 

Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Șincai nr. 46 din 20.10.2022 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiția finanțată în cadrul PNRR, 

componenta C10 – Fondul Local „Reabilitare termică și eficientizare energetică Cămin Cultural din localitatea 

Pusta, Comuna Șincai, județul Mureș” 

 

 Văzând clarificările solicitate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu privire 

la proiectul depus în cadrul componentei C10 – Fondul Local care vizează reabilitarea termică și eficientizarea 

energetică a Căminului cultural din localitatea Pusta, aparținând unității administrativ teritoriale Comuna Șincai, este 

imperios necesar a se proceda la modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 46 a Consiliului local al comunei Șincai din 

20.10.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiția finanțată în cadrul 

PNRR, componenta C10 – Fondul Local „Reabilitare termică și eficientizare energetică Cămin Cultural din localitatea 

Pusta, Comuna Șincai, județul Mureș” pentru a fi eligibil și finanțabil. 

Analizând:  

- Art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), ale art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

- Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2), ale art. 50 alin. (4), ale art. 58 alin. (1), ale art. 59 și ale art. 62 din Legea 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și 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 proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al comunei Șincai nr. 46 din 20.10.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru 

investiția finanțată în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul Local „Reabilitare termică și eficientizare energetică 

Cămin Cultural din localitatea Pusta, Comuna Șincai, județul Mureș”. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inițiator: Primar 

………………….………………… 

Pop Vasile 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  
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574/10.02.2023 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Șincai nr. 46 din 20.10.2022 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiția finanțată în cadrul PNRR, 

componenta C10 – Fondul Local „Reabilitare termică și eficientizare energetică Cămin Cultural din localitatea 

Pusta, Comuna Șincai, județul Mureș” 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 573/10.02.2023 întocmit de către Primarul comunei Șincai, în calitate de 

inițiator, la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Șincai nr. 46 din 

20.10.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiția finanțată în cadrul 

PNRR, componenta C10 – Fondul Local „Reabilitare termică și eficientizare energetică Cămin Cultural din localitatea 

Pusta, Comuna Șincai, județul Mureș”. 

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 modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al comunei Șincai nr. 46 din 20.10.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente 

proiectului pentru investiția finanțată în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul Local „Reabilitare termică și 

eficientizare energetică Cămin Cultural din localitatea Pusta, Comuna Șincai, județul Mureș”, s-a procedat la 

verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de 

competenţă incidente activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a 

întocmit prezentul raport, prin care precizez următoarele:  

 Văzând clarificările solicitate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu privire 

la proiectul depus în cadrul componentei C10 – Fondul Local care vizează reabilitarea termică și eficientizarea 

energetică a Căminului cultural din localitatea Pusta, aparținând unității administrativ teritoriale Comuna Șincai, este 

imperios necesar a se proceda la modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 46 a Consiliului local al comunei Șincai din 

20.10.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru investiția finanțată în cadrul 

PNRR, componenta C10 – Fondul Local „Reabilitare termică și eficientizare energetică Cămin Cultural din localitatea 

Pusta, Comuna Șincai, județul Mureș” pentru a fi eligibil și finanțabil. 

 Analizând:  

- Art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), ale art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

- Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2), ale art. 50 alin. (4), ale art. 58 alin. (1), ale art. 59 și ale art. 62 din Legea 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere necesitatea care rezidă din transmiterea către  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrație, a  clarificărilor până la data de 15.02.2023 ora 23:59:00 se va dispune la adoptarea actului în regim de 

urgență pentru a evita o posibilă neeligibilitate a proiectului depuse în vederea obținerii de fonduri externe 

nerambursabile în cadrul P.N.R.R. 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Șincai nr. 46 din 20.10.2022 privind aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor aferente proiectului pentru investiția finanțată în cadrul PNRR, componenta C10 – Fondul Local 

„Reabilitare termică și eficientizare energetică Cămin Cultural din localitatea Pusta, Comuna Șincai, județul Mureș”, 

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. 

 Întocmit:   Secretar General 

………………….………………… 

Toma Dragoș 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  
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