
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

HOTARAREA NR. 54 DIN 27.11.2020 
HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii de la bugetul 
local aferenti investitiei  ,,Amenajare spatiu de recreere,, in localitatea Şinca Veche, Comuna Şinca, 

Judetul Brasov in cadrul apelului de selectie masura C1/P6 DI6B –Investiții publice în teritoriul 
Ținutul Bârsei 

 Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de 27.11.2020; 

Având în vedere adresa primita de la MADR-Agentia pentru Finantarea Investitilor Rurale nr 

12321/18.11.2020, referitoare la solicitarea informatiilor suplimentare, referatul de aprobare nr. 

7098/19.11.2020 a primarului comunei, precum şi raportul de specialitate al biroului financiar contabil nr. 

7099/19.11.2020, privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii de la 

bugetul local aferenti investitiei  ,,Amenajare spatiu de recreere,, in localitatea Şinca Veche, Comuna 

Şinca, Judetul Brasov in cadrul apelului de selectie masura C1/P6 DI6B –Investiții publice în teritoriul 
Ținutul Bârsei; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local Sinca; 

Tinand cont de  prevederile art. 20, alin. 1, lit. f, h si j si art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. d) si lit. f) 

privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 139,alin. 1, alin. 3, lit. d), lit. e),art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197 si   art.198, alin.1 

sialin. 2 din ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art. 1 – Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico – economici, aferenti investitiei  ,,Amenajare spatiu 

de recreere,, in localitatea Şinca Veche, Comuna Şinca, Judetul Brasov in cadrul apelului de selectie 

masura C1/P6 DI6B –Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei, cuprinsi in anexa la prezenta 

hotarare, dupa cum urmeaza : 

- Valoarea totala a investitiei, inclusiv T.V.A.          -  328.520,44 lei  

(70445,04 euro)  

- din care constructii – montaj (C+ M)                      -  217.548,43 lei  

(46649,19 euro)  

Curs de schimb conform ghidului solicitantului ( 1 EURO = 4,6635 lei) 

Art. 2  Se aproba sumele reprezentand:  

-cheltuiele eligibile, inclusiv T.V.A. - 276.182,24 lei  

-cheltuieli neeligibile, inclusiv T.V.A. - 52.338,19 lei 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotararari se insarcineaza domnul Barlez Victor in calitate de 

primar al comunei Sinca. 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL 
                    BALAN GABRIELA                            GALEA CRINA MARIA 

 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de …… voturi pentru, ……. consilieri prezenţi din totalul de 13 

   Prezenta s-a difuzat:     
- 1 ex. InstitutiaPrefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.;  

- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 

- 1 ex. A.F.I.R. 

- 1 ex. Birou financiar contabil 
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