
  

 

ROMÂNIA 
Jud. MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘINCAI 
 

Proiect 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” 
          
Consiliul local al comunei Şincai jud. Mureş, 
 
Având în vedere: 
- Ghidului Solicitantului pentru submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului 

cultural" din carul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014‐2020, finanțat prin 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 
- 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”; 
- Inițiativa Primarului comunei Şincai, exprimata in expunerea de motive; 
- Referatele de specialitate întocmite de direcţiile si serviciile din cadrul Primăriei comunei 
Şincai; 
În conformitate cu: 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii; 
Cu respectarea: 
- prevederilor art. 15, lit. ”b” din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
- prevederilor Legii nr.273/2006 nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare; 
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b), art. 36 alin (4) lit. d), coroborat cu art.126, şi art. 
art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
 

HOTĂREŞTE: 
 

Art. 1 - Se aprobă implementarea 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”, denumit în 
continuare Proiectul. 
Art. 2 - Investițiile realizate în cadrul Proiectului sunt necesare şi oportune pentru comunitate.  
Art. 3 - Lucrările care se vor desfăşura conform obiectivelor de investiţii prezentate mai sus 
sunt şi vor fi prevăzute în bugetul local, pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul 
obţinerii finanţării. Se aprobă totodată co-finanţarea, din surse proprii, a cheltuielilor 
neeligibile aferente investiţiei de mai sus. 
Art. 4 - Ne angajăm să suportăm cheltuielile de întreţinere/mentenanţă a investiţiilor, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi. 
Art. 5 - Se aproba caracteristicile tehnice ale investițiilor prezentate în Anexa nr. 1, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 



  

 

Art. 6 - Se nominalizează şi deleagă, primarul Comunei Șincai, domnul Huza Grigore, în 
calitate de reprezentant legal al Comunei Șincai în relaţia cu A.F.I.R. şi toate instituţiile 
necesare pentru derularea Proiectului. 
Art. 7 - Activitățile sociale/culturale  desfășurate în ultimele 12  luni sunt prezentate în Anexa 
nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 8 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
ȘINCAI, prin aparatul de specialitate al său.  
Art. 9 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei ȘINCAI, în 
termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş în vederea exercitării 
controlului de legalitate, primarului Comunei ȘINCAI, compartimentului financiar contabil din 
cadrul aparatului de specialitate a primarului, iar un exemplar se va depune la dosarul Cererii 
de finanţare și de asemenea se va aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în 
spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet www.primariasincai.ro. 
 
 
 
 
Primar U.A.T. Comuna Şincai 
Grigore HUZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR,  
Ludovica Emilia SUCIU 


