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Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov 

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

HOTARAREA NR. 56 DIN 10.12.2020 
HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind modificarea H.C.L Sinca nr. 54 din 27.11.2020 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 
 

 Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă extraordinara la data de 10.12.2020; 

             Având în vedere adresa primita de la M.A.D.R.-Agentia pentru Finantarea Investitilor Rurale nr 

13161/08.12.2020, referitoare la necesitatea indreptarii neconcordantelor din H.C.L. Sinca nr. 54/ 

27.11.2020 privind sustinerea cheltuielilor neeligibile majorate prin solicitarea de modificare a 

contractului de finantare nr. C1920074A218470806350/16.12.2019, referatul de aprobare nr. 

7524/09.12.2020 a primarului comunei, precum şi raportul de specialitate al biroului financiar contabil 

nr. 7525/09.12.2020, privind modificarea H.C.L Sinca nr. 54 din 27.11.2020 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; 
           In temeiul prevederilor art. 59 din Legea nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică 

legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata; 
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 si 

alin. 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 : 
            Articol unic: 
            Se modifica art. 2 al H.C.L Sinca nr. 54 din 27.11.2020 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 si va avea urmatorul cuprins: 
           ,, alin. (1)  Se aproba sumele reprezentand:  

-cheltuiele eligibile - 232. 260,95 lei,   
-cheltuieli neeligibile- 96.259,49 lei, din care cheltuieli neeligibile fara T.V.A. 44.127,64 lei, T.V.A. 

aferent cheltuieli neeligibile 8.210,56 lei, T.V.A. aferent cheltuieli eligibile 43.921,29 lei,, 

             alin. (2)  Cheltuielile eligibile sunt finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-

2020, submasura 19.2, cheltuieli neeligibile sunt suportate din bugetul local. T.V.A aferent cheltuielilor 

eligibile va fi solicitat de la bugetul de stat prin intermediul A.F.I.R.,, 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL 
                    CIOCAN ANDREI                            GALEA CRINA MARIA 

 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 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 


