
   

 

 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 

  

     

 PROIECT DE H O T A R A R E  

DIN   16.04 2019  

privind  organizarea zilei comunei  SINCAI  , judetul MURES  
Consiliul local al  comunei SINCAI  , judetul  MURES ; 

Avand in vedere prevederile Hotararii nr.20 din 25.04 2019 a Consiliului local al 

comunei Sincai  , judetul Mures cu privire la aprobarea bugetului propriu pe anul 2019; 

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  9 iunie 2019; 

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 9 iunie 

2019 . 

Art.2. – Manifestarile se vor desfasura in locatia   curtea Caminului 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 35 .000 lei din bugetul local al comunei SINCAI   

judetul Mures pentru desfasurarea evenimentului.  

        Art.5 Cheltuielile ce se vor efectua de la Capitolul  *67.02 Cultura,recreere ,religie* sunt 

urmatoarele:Onorarii artisti,ansambluri folclorice -Artificii si materiale pirotehnice 

,Promovare,     alte cheltuieli de organizare.             

Art.6. Se  aproba   programul  activitatilor  prilejuite   de ziua comunei Sincai 

conform Anexei nr 1 . 

Art7. – Primarul comunei Sincai  , judetul Mures  , va asigura aducerea la 

indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.  

Art.8. – 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 

                                                 



 

 

 

 

PRIMARIA COMUNEI SINCAI 

Nr  1167    din 16.04 2019 

 

                                         Expunere de motive-   Nota de fundamentare 

 

              Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 20/25.04 2019  a Consiliului local al 

comunei Sincai  , judetul Mures cu privire la aprobarea bugetului propriu pe anul 

2019; 

Avand in vedere;- prevederile art. 20 , lit.”h” si “i” din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei Sincai ,  judetul Mures ,  cu 

privire la  organizarea zilei comunei Sincai , judetul Mures ,  in ziua de  9  iunie  2019  ,         

-avizele  favorabile  ale  comisiilor  de specialitate din cadrul  Consiliului local, 

. Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata 2010  

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 

,propun, 

1. – Se declară “Ziua comunei  SINCAI ”  si se  aproba organizarea   manifestarilor 

ocazionate de Ziua comunei Sincai jud Mures  pentru data de  9 iunie 2019 . 

            2. – Manifestarile se vor desfasura in locatia   curtea Caminului cultural  Sincai  

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. 

          .4. – Se aproba alocarea sumei de 35 .000 lei din bugetul local al comunei SINCAI   

judetul Mures pentru desfasurarea evenimentului.  

            5 Cheltuielile ce se vor efectua de la Capitolul  *67.02 Cultura,recreere ,religie* 

si sunt urmatoarele:Onorarii artisti,ansambluri folclorice -Artificii si materiale 

pirotehnice ,Promovare,                         

Alte cheltuieli de  organizare              

6. Se  aproba   programul  activitatilor  prilejuite   de ziua comunei Sincai 

conform Anexei nr 1 . 

 

 

                                                 Primar 

                                             HUZA GRIGORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMARIA COMUNEI SINCAI 

Nr   1168  din 16.04 2019 

 

 

 

 

                                                   Raport de specialitate  

 

Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 20/25.04 2019  a Consiliului local al 

comunei Sincai  , judetul Mures cu privire la aprobarea bugetului propriu pe anul 

2019; 

Avand in vedere;- prevederile art. 20 , lit.”h” si “i” din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei Sincai ,  judetul Mures ,  cu 

privire la  organizarea zilei comunei Sincai , judetul Mures ,  in ziua de  9  iunie  2019  ,         

-avizele  favorabile  ale  comisiilor  de specialitate din cadrul  Consiliului local, 

. Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata 2010  

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 , 

se propun, 

1. – Se declară “Ziua comunei  SINCAI ”  si se  aproba organizarea   manifestarilor 

ocazionate de Ziua comunei Sincai jud Mures  pentru data de  9 iunie 2019 . 

            2. – Manifestarile se vor desfasura in locatia   curtea Caminului cultural  Sincai  

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. 

          .4. – Se aproba alocarea sumei de 35 .000 lei din bugetul local al comunei SINCAI   

judetul Mures pentru desfasurarea evenimentului.  

            5 Cheltuielile ce se vor efectua de la Capitolul  *67.02 Cultura,recreere ,religie* 

si sunt urmatoarele:Onorarii artisti,ansambluri folclorice -Artificii si materiale 

pirotehnice ,Promovare,                         

Alte cheltuieli de  organizare              

6. Se  aproba   programul  activitatilor  prilejuite   de ziua comunei Sincai 

conform Anexei nr 1 . 

Consideram ca proiectul; este necesar  si oportun. 

 

 

                                                                      Secretar 

                                                            Suciu Ludovica Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                      Anexa 1  la HCL NR       din    25.  04. 2019 

 

PROGRAMUL ACTIVITATILOR PRILEJUITE  DE ZIUA COMUNEI SINCAI 

 

 

9  IUNIE 2019 

LOCATIE : CURTEA  CAMINULUI  CULTURAL  SINCAI 

 

 

 

 

 

             ORA  13.00  Primirea   invitatilor la sediul  Primariei   comunei Sincai 

             ORA 14.00   Deschiderea   programului  

             ORA 14.30  Inceperea  programului  artistic-solisti si ansambluri 

folclorice 

             ORA 21.30   Foc  de artificii 

               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


