
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 
Nr. 51/09.12.2020 

PROIECT DE HOTĂRARE 
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.,, 
 
                                  INIŢIATOR                                                   
                                      PRIMAR                                          SECRETAR GENERAL 
                             BARLEZ VICTOR                               GALEA CRINA MARIA 

 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
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Nr. 7524/09.12.2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 
           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. 54/ din 27.11.2020 privind 
sustinerea cheltuielilor neeligibile majorate prin solicitarea de modificare a 
contractului de finantare nr. C1920074A218470806350/16.12.2019, precum 
si necesitatea initierii unui proiect de hotarare in sensul modificarii art. 2 al 
H.C.L. 54/ din 27.11.2020, este necesar ca sa se aprobe de catre consiliul 
local modificartea intervenita. Astfel  tinand cont si de termenul solicitat in 
adresa, trimit spre fundamentare proiectul catre Biroul financiar contabil si il 
supun spre dezbatere si aprobare in sedinta extraordinara, de indata in data 
de 10.12.2020. 
 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
VICTOR BÂRLEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
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Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov 
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

Nr. 7525/09.12.2020 
RAPORT DE SPECIALITATE 

          Vazand  prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, respectiv, 
art. 20, alin. 1, lit. f, h si j si art. 44, alin. 1  
,,ART. 20 
    Rolul, competentele şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale 
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competente şi responsabilităţi în 
ceea ce priveşte finanţele publice locale:…….. 
    f) contractarea directa de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi 
urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din acestea;……. 
    h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de 
eficienţă; ………. 
    j) elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare în 
perspectiva a unităţilor administrativ-teritoriale ca bază a gestionării bugetelor locale anuale; 
    ART. 44 
    Aprobarea proiectelor de investiţii publice locale 
    (1) Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se 
asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din 
împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative. 
    (2) Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, care se finanţează din 
împrumuturi externe şi, în completare, din transferuri de la bugetul de stat şi din alte surse, 
precum şi ale celor finanţate integral sau în completare din împrumuturi externe contractate ori 
garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun spre aprobare Guvernului. 
    (3) Pentru investiţiile destinate prevenirii sau înlăturării efectelor produse de acţiuni 
accidentale şi de calamităţi naturale, documentaţiile tehnico-economice, precum şi notele de 
fundamentare privind celelalte cheltuieli de investiţii cuprinse în poziţia globală alte cheltuieli de 
investiţii, elaborate şi avizate potrivit dispoziţiilor legale, se aprobă de ordonatorii principali de 
credite, cu informarea imediata a autorităţilor deliberative. 
    (4) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea 
fiecărui obiectiv de investiţii nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de 
competenta de aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia indicilor de preturi. Aceasta operaţiune 
este supusă controlului financiar preventiv propriu. ,, 

Avand in vedere adresa primita de la MADR-Agentia pentru Finantarea Investitilor 
Rurale nr 13161/08.12.2020, referitoare la necesitatea indreptarii neconcordantelor din H.C.L. 54/ 
din 27.11.2020 privind sustinerea cheltuielilor neeligibile majorate prin solicitarea de modificare 
a contractului de finantare nr. C1920074A218470806350/16.12.2019, precum si necesitatea 
modificarii art. 2 al H.C.L. 54/ din 27.11.2020, astfel: 
,, 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.,, 
 
BIROU FINANCIAR CONTABIL 
 
 


