
  
 

ROMÂNIA 
Jud. MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘINCAI 
 

Proiect de hot ărâre  
privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 
          
Consiliul local al comunei Şincai jud. Mure ş, 
Având în vedere: 
-iniţiativa Primarului comunei Şincai, exprimata in expunerea de motive; 
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Şincai; 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 1, alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (9), 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 stabilește normativul propriu de cheltuieli pentru acţiunile de protocol la nivelul 
U.A.T. Comuna Șincai, conform Cap.I din anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
Art. 2  – (1) Se stabilește normativul propriu de cheltuieli pentru costurile pentru convorbiri 
telefonice la nivelul U.A.T. Comuna Șincai (telefonie mobilă, telefonie fixă, servicii fax, 
internet fix, și internet mobil),  conform Cap.II din anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
(2) Nu se consideră depășire la cheltuielile privind convorbirile telefonice, cheltuielile care la 
sfârșitul anului se încadrează în limita bugetului anual aprobat, prin Hotărârea Consiliului 
Local Șincai. 
Art. 3  - Se stabilește normativul propriu de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme la nivelul 
U.A.T. Comuna Șincai, conform Cap.III din anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei 
ȘINCAI.  
Art. 5  – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei ȘINCAI, în 
termenul prevăzut de lege, primarului Comunei ȘINCAI și prefectului județului Mureș și se 
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 


