
 

                                      

                                 

                           

 

 

 

 

 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d) şi alin. (4) lit d) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

b) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

c) analizând Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului 
“CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI 
CULTURALE ÎN LOCALITATEA LECHINCIOARA, JUDETUL MURES”, 

d) având în vedere prevederile art. 15 din HG. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice , modificat prin HG. Nr. 79/2017 

în temeiul prevederilor 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, 

luând act de: 

a) Nota de fundamentare  prezentata de către primarul Comunei Șincai, în calitatea sa 
de inițiator, înregistrat cu nr. 1733 din 31 august.2017; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 1732  din 31  august 2017,  

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Șincai 

Consiliul Local al Comunei Șincai adoptă prezenta hotărâre. 

Art.  1. - Se aprobă studiul de fezabilitate “ CONSTRUIRE CENTRU DE 

COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA 

LECHINCIOARA, JUDETUL MURES”, respectiv indicatorii tehnico-economici, după 

cum urmează: 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
 Din 31 AUGUST 2017 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului 

„CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE 
ÎN LOCALITATEA LECHINCIOARA, JUDETUL MURES” 



- Valoarea totală (INV) , inclusiv TVA (mii lei)  (la cursul ECB  din 

20.07.2017,          1 Euro=4,5655 lei)                          -  594.757 lei / 

130.272 euro 

                       din care:               
                 construcţii – montaj (C+M)          -  396.870 lei/ 86.929 euro 

- Durata de realizare (luni)   -  24 luni 

Capacităţi: 

- S teren = 2260mp  

- Aria construită centru comunitar    Ac = 188,40 mp 

- Aria construită desfășurată centru comunitar             Acd = 188,40 mp 

- Arie utilă centru comunitar     Au = 145,38mp  

- Regimul de înălţime al construcţiei = P  

- Dimensiunile maxime la teren: 19.00 x 12.00 m 

- H strașină a construcției = 3,20m 

- H maximă a construcției = 6,45m 

- Categoria de importanta : C - importanţă redusă 

- Clasa de importanta : III- importanţă normală 

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

Comunei Șincai. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Șincai, 

în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Șincai și prefectului județului Mureş și se 

aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 

www.sincai.ro .  

 

                                                                             PRIMAR 
                                                                       HUZA GRIGORE 
 

                                      

Avizat 
Secretar 
Suciu Ludovica Emilia 
 

                          

 



                           Nota de fundamentare 

     Primarul comunei Sincai jud Mures, Huza Grigore  
                      Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
        În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d) şi alin. (4) lit d) din 
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
       analizând Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului 
“CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE 
ÎN LOCALITATEA LECHINCIOARA, JUDETUL MURES”, 
având în vedere prevederile art. 15 din HG. Nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice , modificat prin HG. 
Nr. 79/2017 
în temeiul prevederilor 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,propun  spre   aprobarea dumneavoastra ; 
 
Art.  1. - Se aprobă studiul de fezabilitate “ CONSTRUIRE CENTRU DE 
COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA 
LECHINCIOARA, JUDETUL MURES”, respectiv indicatorii tehnico-economici, după 
cum urmează: 
Valoarea totală (INV) , inclusiv TVA (mii lei)  (la cursul ECB  din 20.07.2017,          1 
Euro=4,5655 lei)                          -  594.757 lei / 130.272 euro 
din care:               
construcţii – montaj (C+M)          -  396.870 lei/ 86.929 euro 
Durata de realizare (luni)   -  24 luni 
Capacităţi: 
S teren = 2260mp  
Aria construită centru comunitar    Ac = 188,40 mp 
Aria construită desfășurată centru comunitar  Acd = 188,40 mp 
Arie utilă centru comunitar     Au = 145,38mp  
Regimul de înălţime al construcţiei = P  
Dimensiunile maxime la teren: 19.00 x 12.00 m 
H strașină a construcției = 3,20m 
H maximă a construcției = 6,45m 
Categoria de importanta : C - importanţă redusă 
Clasa de importanta : III- importanţă normală 
 
                                               PRIMAR 
                                              HUZA GRIGORE  

 

 

 


