
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. 46 DIN 29.10.2021 
HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investitii „ Infiintare retea de canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in Comuna 

Sinca satele Sinca Veche, Ohaba, Persani, Bucium, Sercaita si Valcea”,  in vederea 
finantarii acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny 

 
         Consiliul local al comunei Şinca întrunit în şedinţă ordinara la data 29.10.2021; 

      Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Şinca nr. 6154/26.10.2021 

precum si raportul de specialitate al biroului financiar contabil nr. 6155/26.10.2021 

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investitii „ Infiintare retea de canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in Comuna Sinca 

satele Sinca Veche, Ohaba, Persani, Bucium, Sercaita si Valcea”, in vederea finantarii acestuia în 

cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny; 

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

Luand in considerare: 

- prevederile O.U.G. nr.95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții Anghel 

Saligny,  

- prevederile Ordinului nr. 1333/2021 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. 

(1), lit. a)-d)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021; 

- Ordinul nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții 
prevăzute la art. 4 alin. (1), lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny"; 

In conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) si ale art. 44 din Legea nr.273/2006 privind 

finantele publice locale, modificata si completata; 

       In temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) coroborat cu prevederile  alin. (4), lit. d),  art. 

139, alin. (3), art. 196, alin. (1), lit. a) si art. 197 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

                                                        HOTARASTE : 
 

 

Art. 1 Se aprobă cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții „ Infiintare retea de 

canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in Comuna Sinca satele Sinca Veche, Ohaba, 

Persani, Bucium, Sercaita si Valcea”, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta 



hotărâre, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel 

Saligny. 

Art. 2 Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului de investiții „ Infiintare retea de 

canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in Comuna Sinca satele Sinca Veche, Ohaba, 

Persani, Bucium, Sercaita si Valcea”,  precum și valoarea totală a investiției în cuantum de 

44.255.293,21 lei cu TVA, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.  

Art.3 Se aproba asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii  „ 

Infiintare retea de canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in Comuna Sinca satele 

Sinca Veche, Ohaba, Persani, Bucium, Sercaita si Valcea”, cu suma de 1.000.486,73 lei cu TVA, 
pentru plata cheltuielilor neeligibile care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul 

National de Investiții Anghel Saligny. 

Art.4 Se imputerniceste domnul Bârlez Victor, primarul Comunei Şinca, să semneze toate actele 

necesare pentru obtinerea finanțării și încheierea contractului de finanțare, să semneze contractul 

de finanțare și toate înscrisurile necesare pentru implemenarea proiectului și decontarea 

cheltuielilor aferente investiției „ Infiintare retea de canalizare ape uzate menajere si statie de 

epurare in Comuna Sinca satele Sinca Veche, Ohaba, Persani, Bucium, Sercaita si Valcea”.  

Art.4 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul Comunei Sinca, 

domnul Bârlez Victor. 

 
 
 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL  
            VELEA GELU-VOICU                             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. Programului Național de Investiții Anghel Saligny 
- 1 ex. Birou financiar contabil.; 
- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 
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