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                                                          HOTĂRÂREA NR 8 

Din  26.02 2019  
privind aprobarea taxei speciale pentru întreținerea sistemului de alimentare cu apă din 

localitățile Șincai, Șincai – Fânațe Comuna Șincai, Județul MUREȘ 

 

Consiliul local al comunei ȘINCAI, întrunit în şedinţă ordinară  din luna februarie 2019   

 

Analizând: 

− expunerea de motive a primarului comunei ȘINCAI, domnul Huza Grigore, 
înregistrată sub nr. 358/ 15.02 2019 ,  

− precum și Raportul  de specialitate  prin care se propune aprobarea taxei speciale 
pentru întreținerea sistemului de alimentare cu apă din localitățile Șincai, Șincai – 
Fânațe Comuna Șincai, Județul MUREȘ;  
Văzând avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 

ȘINCAI; 
În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal;  

- art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată 

În temeiul art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 14, alin. 9, art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și art. 
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se aprobă taxa specială instituită pentru anul 2019 în vederea întreținerii 

sistemului de alimentare cu apă din localitățile Șincai, Șincai – Fânațe Comuna Șincai, 
Județul MUREȘ, după cum urmează: 

Taxă specială alimentare cu apă 4 lei / mc 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei ȘINCAI, 
domnul Huza Grigore, prin intermediul departamentului financiar – contabil. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului Comunei ȘINCAI 
autorităților și persoanelor interesate. 

 
                                                                                             PRESEDINTE DE SEDINTA 
                                                                                                   SANDOR VIORICA  
Avizat 
Secretar 
Suciu Ludovica Emilia  

   
Prezenta hotarare a fost adoptata   cu 10 voturi pentru ,un vot contra  din totalul de 11 consilieri in 
functie si prezenti. 

 


