
 

 

 

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      

 

 

 

 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d) şi alin. (4) lit d) din O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul administrativ;  

b) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

c) analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului “DOTAREA SERVICIULUI 
PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL 
MUREȘ”, 

d) având în vedere prevederile art. 15 din HG. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice , modificat prin HG. Nr. 79/2017 

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b) și art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ;, 

luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Șincai, în calitatea sa de 
inițiator, înregistrat cu nr. 1742/30.07 . 2020; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 1743/30.07 . 2020,  

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Șincai 

 

Consiliul Local al Comunei Șincai adoptă prezenta hotărâre. 

PRIECT DE HOTĂRÂRE  
 din  30 iulie  2020 

privind aprobarea Memoriu  justificativ ai proiectului 
„DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA 

ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” 



Art.  1. - Se aprobă memoriul justificativ “DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”, respectiv 
indicatorii tehnico-economici, după cum urmează: 

- Valoarea totală (INV) , 147.322,05 lei inclusiv TVA (la cursul ECB  din 
24.07.2020, 

- 1 Euro=4,8325 lei)  

din care:  

construcţii – montaj (C+M)                     0 lei/ 0 euro 

- Durata de realizare a investiției(luni)  -  12 luni 

- Eșalonarea investiției ( INV/C+M) 

Anul I: 147.322,05 lei / 0,00 lei 

- Utilaje propuse: 

- Autoutilitară cu benă 
 

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
Șincai. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Șincai, în 
termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Șincai și prefectului județului Mureş și se aduce 
la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 
www.sincai.ro .  
 

 
 

 

 

 

 

 

Contrasemneaza  

Secretar General 

Suciu Ludovica Emilia 

 

 

 

 

 

PRIMAR  

HUZA GRIGORE  



UAT SINCAI  
NR 1742/30.07 2020 
                                                    Referat  de aprobare 

privind aprobarea Memoriu  justificativ ai proiectului 
„DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA 

ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” 
e) În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d) şi alin. (4) lit d) din O.U.G. nr. 

57/2019, privind Codul administrativ;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

g) analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului “DOTAREA SERVICIULUI 
PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL 
MUREȘ”, 

h) având în vedere prevederile art. 15 din HG. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice , modificat prin HG. Nr. 79/2017 

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b) și art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ;, 

Propun spre aprobare  memoriul justificativ “DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”, respectiv 
indicatorii tehnico-economici, după cum urmează: 

- Valoarea totală (INV) , 147.322,05 lei inclusiv TVA (la cursul ECB  din 
24.07.2020, 

- 1 Euro=4,8325 lei)  

din care: construcţii – montaj (C+M)                     0 lei/ 0 euro 

- Durata de realizare a investiției(luni)  -  12 luni 

- Eșalonarea investiției ( INV/C+M) 

Anul I: 147.322,05 lei / 0,00 lei 

- Utilaje propuse: 

- Autoutilitară cu benă 
-  

                                                                                                               PRIMAR 

                                                                                 HUZA GRIGORE 



UAT SINCAI  
NR 1742/30.07 2020 
                                                    RAPORT DE SPECIALITATE  

privind aprobarea Memoriu  justificativ ai proiectului 
„DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA 

ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” 
i) În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d) şi alin. (4) lit d) din O.U.G. nr. 

57/2019, privind Codul administrativ;  

j) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

k) analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului “DOTAREA SERVICIULUI 
PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL 
MUREȘ”, 

l) având în vedere prevederile art. 15 din HG. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice , modificat prin HG. Nr. 79/2017 

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b) și art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ;, 

Propun spre aprobare  memoriul justificativ “DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”, respectiv 
indicatorii tehnico-economici, după cum urmează: 

- Valoarea totală (INV) , 147.322,05 lei inclusiv TVA (la cursul ECB  din 
24.07.2020, 

- 1 Euro=4,8325 lei)  

din care: construcţii – montaj (C+M)                     0 lei/ 0 euro 

- Durata de realizare a investiției(luni)  -  12 luni 

- Eșalonarea investiției ( INV/C+M) 

Anul I: 147.322,05 lei / 0,00 lei 

- Utilaje propuse: 

- Autoutilitară cu benă 
-  

                                                                VICEPRIMAR 

                                                         PANCZEL SZILAMER 


