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HOTĂRÂREA nr. 42 

din  17.12.2020 

 
Privind renumerotarea hotărârilor consiliului local al comunei Șincai, adoptate în ședința 

extraordinară din data de 09.11.2020, în ședința extraordinare din data de 16.11.2020, respectiv în 

ședința extraordinare din data de 27.11.2020 

 

Consiliul local comuna Șincai, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru  

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare iniţiat de Primarul comunei Șincai, nr. 2806/11.12.2020 la proiectul de 

hotărâre  privind renumerotarea hotărârilor consiliului local al comunei Șincai, adoptate în ședința 
extraordinară din data de 09.11.2020, în ședința extraordinare din data de 16.11.2020, respectiv în ședința 
extraordinare din data de 27.11.2020 

- Raportul de specialitate intocmit  de către Secretarul general al unității administrativ teritoriale 
- delegat, nr. 2807/11.12.2020 

- prevederile OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ 
- adresa nr. 116214/SVI din 03.12.2020 a Instituției Prefectului-Județul Mureș 
- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată 
În temeiul art. 129 alin.(2), lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2009 privind Codul 

administrativ,  

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1. Se aprobă renumerotarea hotărârilor consiliului local al comunei Șincai, adoptate în ședința 

extraordinară din data de 09.11.2020, în ședința extraordinare din data de 16.11.2020, respectiv în ședința 

extraordinare din data de 27.11.2020, după cum urmează: 

- HOTĂRÂREA nr. 1 din 09 noiembrie 2020 – privind alegerea viceprimarului comunei 

Șincai va deveni HOTĂRÂREA nr. 35 din 09 noiembrie 2020 – privind alegerea 

viceprimarului comunei Șincai; 

- HOTĂRÂREA nr. 2 din 09 noiembrie 2020 – privind alegerea comisiilor de specialitate  va 

deveni HOTĂRÂREA nr. 36 din 09 noiembrie 2020 – privind alegerea comisiilor de 

specialitate; 

- HOTĂRÂREA nr. 3 din 16 noiembrie 2020 –privind numirea domnului primar Pop Vasile 

în funcţia de reprezentant legal al Comunei Șincai, pentru implementarea proiectelor 

„CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN 

LOCALITATEA  LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ”, proiect finanţat prin PNDR 2014 

– 2020, submăsura 19.2, în baza contractului de finanţare 

C192074C204672800089/19.01.2018 și proiectul REABILITAREA, MODERNIZAREA, 

DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI, 

COM.ŞINCAI  SI  REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA 

AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, COM.ŞINCAI proiect finanţat 

prin PNDR 2014 – 2020, submăsura 7.6, în baza contractului de finanţare 
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C0760CN00021772800067/04.04.2018 va deveni HOTĂRÂREA nr. 37 din 16 noiembrie 

2020 –privind numirea domnului primar Pop Vasile în funcţia de reprezentant legal al Comunei 

Șincai, pentru implementarea proiectelor „CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE 

PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA  LECHINCIOARA, JUDETUL 

MUREȘ”, proiect finanţat prin PNDR 2014 – 2020, submăsura 19.2, în baza contractului de 

finanţare C192074C204672800089/19.01.2018 și proiectul REABILITAREA, 

MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL 

LOC.ŞINCAI, COM.ŞINCAI  SI  REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI 

EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, COM.ŞINCAI 

proiect finanţat prin PNDR 2014 – 2020, submăsura 7.6, în baza contractului de finanţare 

C0760CN00021772800067/04.04.2018; 

- HOTĂRÂREA nr. 4 din 16 noiembrie 2020 – privind aprobarea solicitării prelungirii  

scrisorii  de garanţie  cu nr. 171 din data de 24.07.2019  in valoare de 130.181,78 lei   eliberată 

de  FNGCIMM-SA-IFN  în vederea garantării către A.F.I.R. a avansului solicitat pentru 

finanţarea proiectului CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI 

CULTURALE ÎN LOCALITATEA  LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ” -masura 19.2 

până la data de 19.07.2021  va deveni HOTĂRÂREA nr. 38 din 16 noiembrie 2020 – privind 

aprobarea solicitării prelungirii  scrisorii  de garanţie  cu nr. 171 din data de 24.07.2019  in 

valoare de 130.181,78 lei   eliberată de  FNGCIMM-SA-IFN  în vederea garantării către 

A.F.I.R. a avansului solicitat pentru finanţarea proiectului CONSTRUIRE CENTRU DE 

COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA  

LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ” -masura 19.2 până la data de 19.07.2021; 

- HOTĂRÂREA nr. 5 din 27 noiembrie 2020 – privind nominalizarea reprezentantului 

Comunei Șincai în Adunarea   Generală  a A.D.I. „Câmpia Transilvană” și aprobarea ordinii de 

zi conform Convocatorului nr. 26/23.11.2020 al  A.D.I. „Câmpia Transilvană” va deveni 

HOTĂRÂREA nr.  39 din 27 noiembrie 2020 – privind nominalizarea reprezentantului 

Comunei Șincai în Adunarea   Generală  a A.D.I. „Câmpia Transilvană” și aprobarea ordinii de 

zi conform Convocatorului nr. 26/23.11.2020 al  A.D.I. „Câmpia Transilvană”; 

- HOTĂRÂREA nr. 6 din 27 noiembrie 2020 – privind aprobarea  exploatări volumului de  

lemn - care provin din pădurea proprietatea U.A.T. COMUNA ŞINCAI va deveni 

HOTĂRÂREA nr. 40 din 27 noiembrie 2020 – privind privind aprobarea  exploatări 

volumului de  lemn - care provin din pădurea proprietatea U.A.T. COMUNA ŞINCAI; 

- HOTĂRÂREA nr. 7 din 27 noiembrie 2020 – privind nominalizarea reprezentantului 

comunei Șincai în A.G.A,  A.D.I Transilvania Gheorghe Șincai și aprobarea ordinii de zi 

conform convocatorului A.D.I Transilvania Gheorghe Șincai va deveni HOTĂRÂREA nr. 41 

din 27 noiembrie 2020 – privind nominalizarea reprezentantului comunei Șincai în A.G.A,  

A.D.I Transilvania Gheorghe Șincai și aprobarea ordinii de zi conform convocatorului A.D.I 

Transilvania Gheorghe Șincai; 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Șincai. 

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c din OUG nr. 57/2019, Partea I privind 

Codul Administrativ şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea contenciosului administrativ, 

prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 4. Prezenţa dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii şi va fi transmisă 

prin intermediul secretarului general al U.A.T. – ului, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului 

Mureș, persoanei prevăzute la art. 2, și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin 

publicarea pe pagina de internet la adresa www.șincai.ro. 

 

          

     Contrasemnează                                                     Președinte de ședință 

Secretar general al comunei delegat                                                       BALAZS LEVENTE 

ONAC DAN – CRISTIAN 

 

 


