
 

 
 
ROMANIA 
JUDETUL  MURES 
COMUNA SINCAI 
CONSILIUL LOCAL 
 
     PROIECT DE HOTARARE  
                                                                20 FEBRUARIE 2017 

Privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea locala a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Sincai  
judetul Mures , pentru perioada 2015-2020 

 

 Avand in vedere: 
-  expunerea de motive a primarului comunei din care rezulta necesitatea si 

oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Strategiei  de dezvoltare 
locala a Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Sincai , pentru perioada 2015-
2020, 

-  raportul compartimentului de specialitate si raportul comisiei din cadrul 
Consiliului Local Sincai ; 
; 

In temeiul art. 36 alin.4 litera e,  art. 45 alin.(2) si art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Consiliul Local al comunei Sincai , judetul Mures 
 
    HOTARASTE : 
 

     Art.1. Se aproba Strategia pentru dezvoltarea locala a Unitatii Administrativ 
Teritoriale Comuna Sincai , judetul Mures , pentru perioada 2015-2020, conform anexei 
care face integranta din prezenta hotarare. 
    Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari se insarcineaza primarul comunei 
Sincai . 
   Art.3. Un exemplar   se va comunica, prin grija secretarului comunei, la : 

- Institutia Prefectului –judetul Mures 
- Primarul comunei Sincai ; 
- Se va afisa la sediul Primariei Sincai si pe  site-ul official al institutiei 

 
 
                                                                                                              PRIMAR 
                                                                                                   HUZA GRIGORE  
 
 
Contrasemneaza, 
Secretar  
Suciu Ludovica Emilia 



 
 
 
 
 
 
ROMANIA 
JUDETUL  MURES 
COMUNA SINCAI 
PRIMAR 
 
 
 
 
     EXPUNERE DE MOTIVE  
La proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea locala a Unitatii Administrativ 
Teritoriale Comuna Sincai , judetul Mures, pentru perioada 2015-2020 
 
 
 

 Astfel, dezvoltarea comunei Sincai este structurata pe o perioada de 5 ani, 
cuprinsa in intervalul de timp 2015 -2020,. 
 Obiectivul strategic consta in cresterea bunastarii si calitatii vietii cetatenilor 
comunei Sincai  in vederea atingerii in anul 2020 a nivelului standardului mediu actual al 
cetatenilor din localitatile rurale cu un profil similar din Uniunea Europeana. 
 Se doreste ca in anul 2020, comuna Sincai sa devina un model de dezvoltare 
durabila economica,, bazat pe modernizarea infrastructurii, competitivitate si 
atractivitate economica, servicii publice de calitate, respect fata de mediu si 
transparenta in guvernarea locala, in scopul cresterii bunastarii si calitatii vietii 
cetatenilor la nivelul standardului mediu actual din Uniunea Europeana. 
 Avand in vedere cele mentionate anterior, supun spre analiza si dezbatere 
proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea locala a Unitatii 
Administrativ Teritoriale comuna SINCAI  pentru perioada 2015-2020. 
 
 
          
 
 
     PRIMAR, 
          Huza Grigore 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ROMANIA 
JUDETUL MURES 
COMUNA  SINCAI  
SECRETAR 
 
     RAPORT DE SPECIALITATE  
La proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Unitatii 
Administrativ Teritoriale Comuna Sincai pentru perioada 2015-2020 
 
 Obiectivul strategic al dezvoltarii locale a Unitatii Administrativ Teritoriale 
Comuna Sincai  consta in cresterea bunastarii si calitatii vietii cetatenilor comunei Sincai  
in vederea atingerii in anul 2020 a nivelului standardului mediu actual al cetatenilor din 
localitatile rurale cu un profil similar din Uniunea Europeana. 
 Pentru atingerea acestui obiectiv strategic au fost stabilite  directii majore de 
dezvoltare, si anume : 

- Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii ; 
- Dezvoltarea economiei 
- Dezvoltarea serviciilor 
- Dezvoltarea comunitara; 
- Dezvoltarea capacitatii  administrative 
Utilizarea  energiei alternative 

 Avand in vedere cele mentionate anterior, sustin legalitatea, oportunitatea si 
temeinicia proiectului de hotarare  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a 
Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Sincai pentru perioada 2015-2020. 
 
         
     Secretarul comunei, 
     Suciu Ludovica Emilia 

 


