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DISPOZITIA    NR 41 

 3 martie 2017 
Privind convocarea  Consiliului  local Sincai  in sedinta     extraordinara 

 
 
        Primarul  comunei Sincai jud Mures, Huza Grigore  , 
        In  conformitate cu prevederile art39 alin2  din Legea 215/2001 privind administratia       
publica locala, republicata si actualizata cu privire la  convocarea Consiliului local in sedinta 
extraordinara . 
        In temeiul  drepturilor acordate de art 68 alin 2din L.215/2001 privind  administratia 
publica  locala republicata, 
                                                D I S P U N :   
              Art.1. Se convoaca  Consiliul  local  Sincai  in sedinta    extraordinara     pentru data 
de  9 martie 2017   ora 10 .00  la sediul  Primariei Sincai  avand  urmatoarea ordine de zi ;   
1,Proiect de hotarare  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 
”Reabilitare, extindere și dotare Scoala Gimnaziala in   Localitatea Sincai , Comuna Sincai, 
Județul Mureș”  
  2 Proiect de hotarare   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 
REABILITARE SI DOTARE DISPENSAR UMAN IN LOC. SINCAI, COM. SINCAI, JUD. 
MURES 
  3. Proiect de hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 
Modernizarea si extinderea sediului primariei Comunei Sincai , judetul Mures 
  4. Proiect de hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
investiţiei”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal din Comuna 
Sincai, Județul Mureș” 
  5 Proiect de hotarare  privind. aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 
modernizare drumuri comunale in comuna Sincai, jud. Mures 
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
investiţiei„EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE ÎN COMUNA ŞINCAI, JUDEŢUL 
MUREŞ” 
 7 Proiect de hotarare privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 
"Construire Centru de Comunitate pentru activități culturale in localitatea Lechincioara, 
comuna Sincai, judetul Mures" 
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al Comunei Șincai, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 
Șincai nr. 17/2001 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 3/2009, 
atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002 şi modificat prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 580/2009 
 9..Proiect de hotarare  privind concesionarea  a  mijlocelor  fixe  aferente  serviciului  public 
de alimentare cu apa potabila  -retea noua ,  sat Sincai   com. Sincai  jud Mures . 
           Art.2. Cu ducere  la indeplinirea prezentei  se  incredinteaza  secretarul Comunei 
Sincai.          
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