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PROIECT DE HOTĂRÂRE   

privind nominalizarea reprezentantului Comunei Șincai în Adunarea   Generală        a A.D.I. 
„TRANSILVANIA GHEORGHE SINCAI” și aprobarea ordinii de zi conform Convocatorului   

A.D.I. „TRANSILVANIA GHEORGHE SINCAI” 
 

Consiliul local al Comunei Șincai 
Având în vedere  
-Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Comunei 
Șincai în Adunarea   Generală        a A.D.I. „TRANSILVANIA GHEORGHE SINCAI” și 
aprobarea ordinii de zi conform Convocatorului A.D.I. „TRANSILVANIA GHEORGHE 
SINCAI” 
-raportul de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Șincai 
-Convocatorul A.D.I. TRANSILVANIA GHEORGHE SINCAI 
-dispoziţiile art. 5, lit. i),  art. 89 al. 1  din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ,   
-Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare,  
- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată 
           În temeiul art. 129 alin  (2), lit. e, alin  (9) lit. c și art. 196 alin (1), lit. a, din OUG nr. 57/2009 
privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art.1. Se împuternicește domnul Vasile Pop, în calitate de Primar al comunei Șincai, să reprezinte 
comuna Șincai în cadrul Adunării Generale a A. D. I. „TRANSILVANIA GHEORGHE SINCAI”. 

Art. 2 Se aprobă ordinea de zi conform Convocatorului A. D. I. „TRANSILVANIA GHEORGHE 
SINCAI” 

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Vasile Pop, Primarul 
comunei Șincai. 

Art.4 În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c din OUG nr. 57/2019, Partea I privind 
Codul Administrativ şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea contenciosului administrativ, 
prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 5 Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică: 
 Instituției Prefectului Județul Mureș, 
 Primarului Comunei Șincai 
 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană” 

 
              Viză de legalitate                                                                     PRIMAR 

Secretar general U.A.T delegat                                                                          VASILE POP 
ONAC DAN - CRISTIAN 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Comunei Șincai în Adunarea   Generală        
a A.D.I. „TRANSILVANIA GHEORGHE SINCAI” și aprobarea ordinii de zi conform Convocatorului 

A.D.I. „TRANSILVANIA GHEORGHE SINCAI” 
 

 În conformitate cu prevederile art. 89 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în 
limitele competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile 
legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat. Asociaţiile 
de dezvoltare intercomunitară sunt persoane juridice de utilitate publică. 

Având în vedere schimbările intervenite în componenţa autorităţilor publice locale ca urmare a 
scrutinului electoral din 27.09.2020, fapt ce  determină şi schimbarea reprezentanţilor legali ai unităţilor 
administrativ teritoriale din AGA, se impune nominalizarea reprezentantului comunei Șincai în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „TRANSILVANIA GHEORGHE SINCAI”. Având 
în vedere dispoziţiile art. 5, lit. i),  art. 89 al. 1  din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ,  cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,  

Propunem numirea reprezentantului comunei Șincai în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „TRANSILVANIA GHEORGHE SINCAI” și votarea ordinii de zi conform 
Convocatorului A. D. I. „TRANSILVANIA GHEORGHE SINCAI” conform proiectului de hotărâre 
anexat. 

 
 

 

PRIMAR 

VASILE POP 

 
 



   

 

 
ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
UAT COMUNA  ŞINCAI, CIF 4375836 
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  
Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 
 Nr. 2668/23.11.2020  

     

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Comunei Șincai în Adunarea   Generală        
a A.D.I. „TRANSILVANIA GHEORGHE SINCAI” și aprobarea ordinii de zi conform Convocatorului 

A.D.I. „TRANSILVANIA GHEORGHE SINCAI” 
 

Având în vedere 
-Proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Comunei Șincai în Adunarea   Generală        a 
A.D.I. „TRANSILVANIA GHEORGHE SINCAI” și aprobarea ordinii de zi conform Convocatorului 
A.D.I. „TRANSILVANIA GHEORGHE SINCAI” 
-Convocatorul A.D.I. TRANSILVANIA GHEORGHE SINCAI 
-dispoziţiile art. 5, lit. i),  art. 89 al. 1  din OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ,   
-Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 
ulterioare,  
Proiectul de hotărare privind nominalizarea reprezentantului Comunei Șincai în Adunarea   Generală        a 
A.D.I. „TRANSILVANIA GHEORGHE SINCAI” și aprobarea ordinii de zi conform Convocatorului 
A.D.I. „TRANSILVANIA GHEORGHE SINCAI” îndeplinește condițiile legale și de oportunitate drept 
urmare se acordă aviz favorabil.  

 
 

SECRETAR GENERAL U.A.T delegat 

ONAC DAN – CRISTIAN 


