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Nr. de înregistrare                                                                                                                                             

       din 20.02.2017 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului  

”Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea așezământului 

cultural loc.Şincai, com.Şincai și Reabilitarea, modernizarea, dotarea 

şi extinderea așezământului cultural loc.Şincai-Fînaţe, com.Şincai”   

 

 

U.A.T. Comuna Șincai intenționează să depună o cerere de 

finanțare în carul submăsurii 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea 

patrimoniului cultural" din carul Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală (PNDR) 2014‐2020, în scopul finanțării din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală a proiectului de investiții 

”Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea așezământului 

cultural loc.Şincai, com.Şincai și Reabilitarea, modernizarea, dotarea 

şi extinderea așezământului cultural loc.Şincai-Fînaţe, com.Şincai”. 

În scopul depunerii solicitării finanțării acestor investiții, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, U.A.T. Comuna Șincai a 

contractat cu o firmă specializată, serviciile de proiectare în scopul 

elaborării și întocmirii documentațiilor tehnice necesare. Prin 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție şi indicatorii 

tehnico-economici ai proiectului ”Reabilitarea, modernizarea, dotarea 

şi extinderea așezământului cultural loc.Şincai, com.Şincai și 

Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea așezământului 

cultural loc.Şincai-Fînaţe, com.Şincai”, întocmită de firma de 

proiectare, au fost stabilite caracteristicele tehnice ale 

investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.).   

În vederea depunerii cererii de finanțare, conform Ghidului 

Solicitantului pentru submăsura 7.6, prinde documentele solicitate a 

fi depuse în cadrul cererii se solicită și adoptarea și depunerea unei 
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hotărâri de consiliu local privind implementarea proiectului solicitat 

la finanțare. Conform ghidului, Hotărârea de consiliu privind 

implementarea proiectului trebuie să facă referire la următoarele 

puncte obligatorii: 

- necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

- lucrările vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării; 

- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță 

a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăți; 

- caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse 

(lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) 

- nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al comunei 

pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. 

Față de cele de mai sus se propune spre aprobare Consiliului 

Local Șincai proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării 

proiectului  ”Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea 

așezământului cultural loc.Şincai, com.Şincai și Reabilitarea, 

modernizarea, dotarea şi extinderea așezământului cultural loc.Şincai-

Fînaţe, com.Şincai”. 

 

 

 

 

Primar U.A.T. Couna ȘINCAI,      

Grigore Huza               

 


