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Titlul proiectului de hotărâre:  
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2018 
 
 
 
Motivul și justificarea propunerii proiectului de hotărâre: 
 
 
 
Stimați consilieri, 
 
 (1) În contextul necesității dezvoltării Comunei Șincai, am inițiat și depus atât la Guvernul României, cât și la 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, un număr de patru proiecte având ca obiective de finanțare următoarele 
activități specifice: 

− Reabilitare, extindere și dotare școală gimnazială în loc. Șincai, com. Șincai, jud. Mureș, finanțat prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

− Reabilitare și dotare dispensar uman în loc. Șincai, com. Șincai, jud. Mureș, finanțat prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

− Modernizare drumuri comunale în comuna Șincai, județul Mureș, finanțat prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

− Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea așezământului cultural loc. Șincai, Com. Șincai și 
Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea așezământului cultural loc. Șincai-Fânațe, Com. Șincai, 
finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 7.6 

 
(2) La data de 06.03.2018, la sediul MDRAP, am semnat Contractele de finanțare nr. 1455 / 21.02.2018 și nr. 

............. / 21.02.2018 având ca obiect finanțarea obiectivelor de investiții ”Modernizare drumuri comunale în comuna 
Șincai, județul Mureș” în valoare de 7.560.913,00 lei (inclusiv TVA) și ”Reabilitare, extindere și dotare școală 
gimnazială în loc. Șincai, com. Șincai, jud. Mureș” în valoare de 1.653.958,68 lei (inclusiv TVA). 

 
(3) La data de 14.03.2018, la sediul MDRAP, am semnat Contractul de finanțare nr. 1857 / 06.03.2018 având ca 

obiect finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și dotare dispensar uman în loc. Șincai, com. Șincai, jud. Mureș” 
în valoare de 339.485,87 lei (inclusiv TVA). 



 
(4) La data de 04.04.2018, la sediul CRFIR 7 Centru Alba Iulia, am semnat Contractul de finanțare nr. 

C0760CN00021772800067 având ca obiect finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea, dotarea și 
extinderea așezământului cultural loc. Șincai, Com. Șincai și Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea 
așezământului cultural loc. Șincai-Fânațe, Com. Șincai” în valoare de 2.570.658,12 lei (inclusiv TVA). 

 
(5) În vederea inițierii de urgență a procedurilor de achiziții publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, 

este necesară rectificarea bugetului local pentru anul 2018, cu includerea sumelor din bugetele proiectelor pe secțiunile de 
dezvoltare aferente fiecărui tip de investiție. În acest sens, vă prezint structura generală a bugetelor proiectelor, pe cheltuieli 
eligibile și cheltuieli neeligibile, inclusiv defalcarea pe ani a acestora. 

 
Denumirea 

obiectivului de 
investiții 

Valoare totală 
conform Buget 

proiect (lei) 

Valoare 
cheltuieli 
eligibile 

finanțate prin 
PNDL / PNDR 

(lei) 

Valoare 
cheltuieli 

neeligibile 
finanțate de la 
Bugetul local 

(lei) 

Eșalonare pe ani bugetari 

Anul 2018 (lei) Anul 2019 (lei) 

Eligibil Neeligibil Eligibil Neeligibil 

Reabilitare, extindere și 
dotare școală 

gimnazială în loc. 
Șincai, com. Șincai, jud. 

Mureș 

1.653.958,68 1.526.095,00 127.863,68 1.068.267,00 23.931,84 457.828,00 103.931,84 

Reabilitare și dotare 
dispensar uman în loc. 

Șincai, com. Șincai, jud. 
Mureș 

339.485,87 295.543,64 43.942,23 295.543,64 29.942,23 0,00 14.000,00 

Modernizare drumuri 
comunale în comuna 
Șincai, județul Mureș 

7.560.913,00 7.160.814,00 400.099,00 3.580.407,00 40.029,00 3.580.407,00 360.070,00 

Reabilitarea, 
modernizarea, dotarea 

și extinderea 
așezământului cultural 

loc. Șincai, Com. Șincai 
și Reabilitarea, 

modernizarea, dotarea 
și extinderea 

așezământului cultural 
loc. Șincai-Fânațe, 

Com. Șincai 

2.570.658,12 2.521.701,76 48.956,36 1.260.850,88 0,00 1.260.850,88 48.956,36 

TOTAL 12.125.015,67 11.504.154,40 620.861,27 6.205.068,52 93.903,07 5.299.085,88 526.958,20 

  
 

(6) Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, ”Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în 
condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice”. 

 
(7) Întrucât, pentru rectificarea bugetului pentru anul 2018 ca urmare a semnării contractelor de finanțare 

nerambursabilă pentru obiectivele de investiții mai sus menționate, termenul de 30 de zile lucrătoare ar aduce grave 
atingeri interesului public, în sensul că respectarea minimului de 30 de zile lucrătoare (care ar însemna aproximativ 
45 de zile calendaristice) va pune autoritatea publică să nu mai poată respecta contractele de finanțare semnate, 
contracte unde se menționează că în termen de 6 luni de la semnarea lor, autoritatea va finaliza toate procedurile de achiziții 
publice, 

Raportat la faptul că pentru procedurile de achiziții publice de proiectare și execuție, cel mai realistic termen de 
finalizare (fără a lua în calcul eventualele contestații) este de minimum 5 luni calendaristice (aproximativ două luni 
reprezentând inițierea procedurii, iar trei luni evaluarea ofertelor), 



Din cauza circumstanțelor excepționale care implică adoptarea unor soluții imediate, respectiv rectificarea în regim 
de urgență a bugetului pentru anul 2018, 

Ne vom prevala de prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 2/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, unde se menționează că ”în cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, 
impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte 
normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare”. 

 
(8) Astfel, datorită situației excepționale generată de semnarea contractelor de finanțare și punerea în aplicare în 

regim de extremă urgență a acestora, în vederea evitării pierderii finanțării datorate de o eventuală neîncadrare în termenele 
de finalizare a procedurilor de achiziții publice, propun utilizarea excepției de la art. 7 alin. (13) din actul normativ 
antemenționat. 

 
 

 
 
 


