
  

 

                                      

                                 

                           

 

 

 

 

 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

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

ulterioare; 
ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege: 

- Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş 
- Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş 

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

luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Șincai, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat cu nr. 1744/30.07 2020, prin care se susține necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 1745/30.07  2020, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Șincai, 
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 

publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. ........../2020 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE 
COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” 

 
 

Consiliul Local al Comunei Șincai  adoptă prezenta hotărâre. 
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL  MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI ȘINCAI 
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 30.07  2020 

privind implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” 



Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”, denumit în 
continuare Proiectul.  

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - 
P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 3. - Proiectul „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE 
COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” confirmă oportunitatea, respectiv 
corespunde unor necesităţi evidente, identificate la nivelul celor 1.622 locuitori din Comuna Șincai. 
Oportunitatea realizării prezentului obiectiv de investiţie, respectiv creşterea eficienţei serviciului 
public de administrare al domeniului public şi privat prin achiziţionarea unei autoutilitare, se 
fundamentează pe posibilitatea de accesare a fondurilor nerambursabile pentru astfel de proiecte de 
investiţie, ca urmare a lansării apelului de selecţie de către Asociaţia LEADER Poarta Câmpiei 
Mureşene pentru Măsura 19.2, M2/6B „Sprijin pentru investiţiile în crearea, îmbunătăţirea sau 
extinderea extinderea serviciilor locale de bază”. Proiectul va contribui la îmbunătăţirea serviciilor 
de bază pentru economia şi populaţia rurală, crescând potenţialul economic al comunei. 
Achiziţionarea echipamentelor și utilajelor va fi benefică pentru localitate atât din punct de vedere 
economic cât şi din punct de vedere social. Activitatea Serviciului de Gospodărire Comunală va 
asigura satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţii locale, divesrificarea 
activităților prestate în cadrul serviciului, continuitatea serviciului, ridicarea continuă a standardelor 
si a indicatorilor de performanță a serviciilor prestate, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii 
urbane a Comunei Șincai și nu în ultimul rând creșterea gradului de confort a comunității locale. 

Art. 4. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 5. - Se aprobă cofinanţarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile 
impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, din surse proprii sau atrase, precum şi 
cheltuielile de întreţinere şi exploatare 

Art. 6. - Numărul locuitorilor precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt 
cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 

Art. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
Șincai, reprezentantul legal al comunei Șincai Dl. Grigore Huza fiind nominalizat pentru relaţia cu 
AFIR în derularea proiectului.   

Art. 9. - 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 .  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

PRIMAR 
HUZA GRIGORE  

Contrasemnează: 
Secretarul general al Comunei Șincai 
S u c i u  L u d o v i c a  E m i l i a  

L.S. 



 
Anexă 

la HOTĂRÂREA CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI ȘINCAI nr. ……..… din 31.07 2020 
privind implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” 
 

1. Numărul locuitorilor al comunei Şincai este de 1.622  locuitori, conform Rezultatului final al 
recenspmîntului populaţiei şi locuinţelor din 2011. 

2. Caracteristicile tehnice ale proiectului „Dotarea serviciului public de gospodărire comunală 
în Comuna Şincai, județul Mureș” sunt următoarele: 

2.1.Valoarea totală a investiţiei este:  147.322,05 lei cu T.V.A inclus echivalent a  30.485,68 
euro (cu T.V.A.), 1 Eur=4,8325  lei curs ECB la 24.07.2020 

2.2.Durata de realizare (luni): 12 luni 

2.3.Utilajul propus spre achiziţionare: 

- Autoutilitară cu benă 

2.4.Amplasamentul investiţiei este situat în Comuna Şincai 

3. Proiectiul are un impact socio-economic major, prin: 

- Asigurarea condiţiilor optime desfăşurării activităţiilor de gospodărire comunală pe 
teritoriul administrativ al Comunei Şincai 

- Îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru populaţie 

- Ridicarea continuă a standardelor şi s indicatorilor de performanţă a serviciilor prestate şi 
nu în ultimul rănd creşterea gradului de confort a comunităţii locale 

- Spaţiile publice din Comuna Şincai vor fi întreţinute 

Dezvoltarea urbană şi a serviciilor locale de utilitate publică are, de asemenea, influenţe 
pozitive şi la creşterea atractivităţii zonei atăt pe plan turistic, căt şi din punctul de vedere al 
investiţiilor private de capital, achiziţionarea utilajului satisfăcând o serie de trebuinţe pentru 
a asigura desfăşurarea activităţii operatorilor economici. Astfel vor fi afectaţi în mod direct 
cele aproximativ .... operatori economici din comuna Şincai, cele ... instituţii publice şi nu în 
ultimul rând organizaţiile socio-culturale şi religioase. 

4. Prin activităţiile specifice gospodării comunale, proiectul are impact asupra întregii regiuni 
GAL Poarta Câmpiei Mureşene, respectiv asupra celor patru sate din comuna: Şincai, 
Lechincioara, Pusta, Şincai-Fânaţe. 

 

 

 

 



 

                       

 

 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 -art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

               -art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
               -art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
              -art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
             Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se 
menționează următoarele avize, prevăzute de lege: 

- Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş 
- Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de 
interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ........../2020 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
„DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, 
JUDEȚUL MUREȘ” 

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

PROPUN: 
Implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”, denumit în continuare Proiectul.  
Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, 

în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 
Proiectul „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN 

COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” confirmă oportunitatea, respectiv corespunde unor necesităţi 
evidente, identificate la nivelul celor 1.622 locuitori din Comuna Șincai. Oportunitatea realizării prezentului 
obiectiv de investiţie, respectiv creşterea eficienţei serviciului public de administrare al domeniului public şi 
privat prin achiziţionarea unei autoutilitare, se fundamentează pe posibilitatea de accesare a fondurilor 
nerambursabile pentru astfel de proiecte de investiţie, ca urmare a lansării apelului de selecţie de către 
Asociaţia LEADER Poarta Câmpiei Mureşene pentru Măsura 19.2, M2/6B „Sprijin pentru investiţiile în 
crearea, îmbunătăţirea sau extinderea extinderea serviciilor locale de bază”. Proiectul va contribui la 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală, crescând potenţialul economic al 
comunei. Achiziţionarea echipamentelor și utilajelor va fi benefică pentru localitate atât din punct de vedere 
economic cât şi din punct de vedere social. Activitatea Serviciului de Gospodărire Comunală va asigura 
satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţii locale, divesrificarea activităților prestate 
în cadrul serviciului, continuitatea serviciului, ridicarea continuă a standardelor si a indicatorilor de 
performanță a serviciilor prestate, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii urbane a Comunei Șincai și nu 
în ultimul rând creșterea gradului de confort a comunității locale. 

Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în 
cadrul Proiectului. 

Se aprobă cofinanţarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile impuse de 
implementarea proiectului prevăzut la art.1, din surse proprii sau atrase, precum şi cheltuielile de întreţinere şi 
exploatare 

- Numărul locuitorilor precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care 
este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

.  
Primar  Huza Grigore 

UAT   Sincai 
nr. 1744/30.07 2020 

REFERT DE APROBARE  
privind implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” 



 

 

 

 

 

Anexă 
la HOTĂRÂREA CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI ȘINCAI nr. ……..… din 31.07 2020 
privind implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” 
 

Numărul locuitorilor al comunei Şincai este de 1.622  locuitori, conform Rezultatului final al 
recenspmîntului populaţiei şi locuinţelor din 2011. 
Caracteristicile tehnice ale proiectului „Dotarea serviciului public de gospodărire comunală 
în Comuna Şincai, județul Mureș” sunt următoarele: 
Valoar UAT   Sincai 
nr. 1744/30.07 2020 

REFERT DE APROBARE  
privind implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” 

ea totală a investiţiei este:  147.322,05 lei cu T.V.A inclus echivalent a  30.485,68 euro (cu 
T.V.A.), 1 Eur=4,8325  lei curs ECB la 24.07.2020 
Durata de realizare (luni): 12 luni 
Utilajul propus spre achiziţionare: 
Autoutilitară cu benă 
Amplasamentul investiţiei este situat în Comuna Şincai 
Proiectiul are un impact socio-economic major, prin: 
- Asigurarea condiţiilor optime desfăşurării activităţiilor de gospodărire comunală pe 
teritoriul administrativ al Comunei Şincai 
- Îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru populaţie 
- Ridicarea continuă a standardelor şi s indicatorilor de performanţă a serviciilor prestate şi 
nu în ultimul rănd creşterea gradului de confort a comunităţii locale 
- Spaţiile publice din Comuna Şincai vor fi întreţinute 
Dezvoltarea urbană şi a serviciilor locale de utilitate publică are, de asemenea, influenţe 
pozitive şi la creşterea atractivităţii zonei atăt pe plan turistic, căt şi din punctul de vedere al 
investiţiilor private de capital, achiziţionarea utilajului satisfăcând o serie de trebuinţe 
pentru a asigura desfăşurarea activităţii operatorilor economici. Astfel vor fi afectaţi în mod 
direct cele aproximativ .... operatori economici din comuna Şincai, cele ... instituţii publice şi 
nu în ultimul rând organizaţiile socio-culturale şi religioase. 
Prin activităţiile specifice gospodării comunale, proiectul are impact asupra întregii regiuni 
GAL Poarta Câmpiei Mureşene, respectiv asupra celor patru sate din comuna: Şincai, 
Lechincioara, Pusta, Şincai-Fânaţe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



UAT   Sincai 
nr. 1745/30.07 2020 

Raport de specialitate   
privind implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 -art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

               -art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
               -art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
              -art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
             Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se 
menționează următoarele avize, prevăzute de lege: 

- Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş 
- Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de 
interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ........../2020 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
„DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, 
JUDEȚUL MUREȘ” 

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

PROPUN: 
Implementarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”, denumit în continuare Proiectul.  
Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, 

în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 
Proiectul „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN 

COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” confirmă oportunitatea, respectiv corespunde unor necesităţi 
evidente, identificate la nivelul celor 1.622 locuitori din Comuna Șincai. Oportunitatea realizării prezentului 
obiectiv de investiţie, respectiv creşterea eficienţei serviciului public de administrare al domeniului public şi 
privat prin achiziţionarea unei autoutilitare, se fundamentează pe posibilitatea de accesare a fondurilor 
nerambursabile pentru astfel de proiecte de investiţie, ca urmare a lansării apelului de selecţie de către 
Asociaţia LEADER Poarta Câmpiei Mureşene pentru Măsura 19.2, M2/6B „Sprijin pentru investiţiile în 
crearea, îmbunătăţirea sau extinderea extinderea serviciilor locale de bază”. Proiectul va contribui la 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală, crescând potenţialul economic al 
comunei. Achiziţionarea echipamentelor și utilajelor va fi benefică pentru localitate atât din punct de vedere 
economic cât şi din punct de vedere social. Activitatea Serviciului de Gospodărire Comunală va asigura 
satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţii locale, divesrificarea activităților prestate 
în cadrul serviciului, continuitatea serviciului, ridicarea continuă a standardelor si a indicatorilor de 
performanță a serviciilor prestate, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii urbane a Comunei Șincai și nu 
în ultimul rând creșterea gradului de confort a comunității locale. 

Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în 
cadrul Proiectului. 

Se aprobă cofinanţarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile impuse de 
implementarea proiectului prevăzut la art.1, din surse proprii sau atrase, precum şi cheltuielile de întreţinere şi 
exploatare 

- Numărul locuitorilor precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care 
este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                                                                                    Viceprimar 
                                                                             Panczel Szilamer 
 


