
                            ROMANIA 
          JUDETUL MURES 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SINCAI 
 

 PROIECT DE H O T A R A R E  
DIN  5MAI  2017  

privind  organizarea zilei comunei  SINCAI  , judetul MURES  
 

 
Consiliul local al  comunei SINCAI  , judetul  MURES ; 
Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 23 /29 martie 2017  a Consiliului local al 

comunei Sincai  , judetul Mures cu privire la aprobarea bugetului propriu pe anul 2017; 
Avand in vedere prevederile art. 20 , lit.”h” si “i” din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sincai  , judetul Mures ; 
Avand in vedere proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei Sincai ,  judetul 

Mures ,  cu privire la  organizarea zilei comunei Sincai , judetul Mures ,  in ziua de  11 iunie 
2017 ; 

Avand in vedere avizele  favorabile  ale  comisiilor  de specialitate din cadrul  
Consiliului local, . 

Avand in vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.”d”,    alin.6, lit.”a”, pct. 4   din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare 

In temeiul art. 45 , alin. 1 si art. 115, alin.1 , lit.”b” din Legea  nr. 215/2001  a 
administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , 

H O T A R A S T E    : 
Art.1. – Se declară “Ziua comunei  SINCAI ”  si se  aproba organizarea   

manifestarilor ocazionate de Ziua comunei Sincai jud Mures  pentru data de 11 iunie 2017. 
Art.2. – Manifestarile se vor desfasura in locatia Caminul cultural  Sincai  
Art.3. – Pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea zilei comunei 

SINCAI , judetul MURES   se vor utiliza resurse banesti legal constituite  de la  bugetul local 
al comunei , din sponsorizari si donatii. 

Art.4. – Se aproba alocarea sumei de 15 .000 lei din bugetul local al comunei SINCAI   
judetul Mures pentru desfasurarea evenimentului. 

Art.5. – Primarul comunei Sincai  , judetul Mures  , va asigura aducerea la indeplinire 
a prevederilor prezentei hotarari.  

Art.6. – Secretarul comunei  va comunica un exemplar din prezenta hotarare , 
primarului comunei Sincai  , judetul Mures  , compartimentului financiar-contabil din  cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei ,   precum si Institutiei  Prefectului judetului 
Mures  – Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ. 

 
PRIMAR 
HUZA GRIGORE 

                                                                                                        Avizat pentru legalitate ,  
                                                                                                              Secretar ,  
                                                                                                           Suciu Ludovica Emilia 

 
 
 


