
        

R O M A N I A                   

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                         

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ                 

CONSILIUL LOCAL,    

 

 

H O T Ă  R  Â  R  E A   nr. 91 

                                                 Din    23.09. 2021 

 
De modificare a Hotărârii Consiliului Local Sâncraiu de Mureș  

nr. 25/06.05.2020 privind  actualizarea Devizului General pentru obiectivul de 

investiții 

 ”Reabilitare  și modernizare drumuri în Comuna Sâncraiu de Mures” 

Consiliul local al comunei Sâncraiu de Mureş, întrunit de indata în şedinţa  ordinară de 

lucru din 23.09.2021; 

 

Având în vedere: 

Referatul de specialitate nr. 14.423 din 22.09.2021 a Biroului Financiar Contabil și 

Achizții Publice; 

Raportul de aprobare  nr. 14.424 din 22.09.2021 a domnului Primar Budian Petru 

Ionuț; 

Adresa venită din partea Center Strategy Suport SRL, prin consultant management 

proiect Boeriu Iancu; 

Contractul de finanțare nr. 1827/04.09.2019 încheiat intre MLPDA și Comuna 

Sâncraiu de Mureș; 

Circulara MLPDA nr. 102902/27.08.2021; 

Circulara MLDPA nr. 104487/01.09.2021; 

Hotărârea Consiliului Local Sâncraiu de Mureș nr. 25/06.05.2020 privind actualizarea 

Devizului General la obiectivul de investiții  ”Reabilitare și modernizare drumuri in Comuna 

Sâncraiu de Mureș”. 

Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 

În temeiul dispozițiilor O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și programarea unor termene, O.U.G. nr. 28/10.04.2016 pentru aprobarea 

Programului Național de dezvoltare locală, a prevederilor HOTĂRÂRII nr. 907 din 29 

noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Instructiunile nr.2/2018 publicate in Monitorul Oficial cu nr.32/2019; 

 Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”b” și lit”d”,art.196 alin(1) lit ”a” ,art.197 

alin.(1)din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificările și completările 

ulterioare : 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNCRAIU DE MUREȘ  

H o t ă r ă ş t e : 
 

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv se aprobă devizul 

general actualizat pentru obiectivul de investiții  ”Reabilitare și modernizare drumuri in 

Comuna Sâncraiu de Mureș”, astfel: 

- Suma totală a devizului general se suplimentează doar la capitolul diverse și 

neprevăzute, valoarea totală fiind de 9.662.418,69 lei cu TVA; 

- Se modifică prin suplimentare valoarea sumelor solicitate de la bugetul de stat 

(ministerul Dezvoltării) de la 8.841.041,00 lei cu TVA la 9.109.577,93 lei cu TVA; 

- Se modifică prin suplimentare contribuția proprie de la bugetul local, de la 550.911,51 

lei cu TVA la 552.840,76 lei cu TVA. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se împuterniceste -Primarul comunei Sâncraiu 

de Mureș - domnul Budian Petru -Ionuț. 

Art.3. Începând cu data aprobării prezentei orice altă prevedere având același obiect de 

reglementare își încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei Sâncraiu de Mures: 

Instituţiei Prefectului -  Județul Mureș în vederea exercitării controlului legalității, Primarului 

comunei – dl. Budian Petru Ionuț, Biroului Financiar Contabil și Achiziții Publice. 

          

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, 

 GRAMA FLORIN  

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ , 

                             Secretarul general al  comunei SÂNCRAIU DE MUREȘ 

                                      Jrs. Băiețan Alina - Mariana         

                                          

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Sâncraiu de  Mureș,întrunit în ședința ordinară din 

23.09.2021 ,cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu un număr de  15 voturi  

pentru,....abțineri și ... împotrivă,din totalul de 15 consilieri locali in funcție și14  consilieri locali prezenti la 

sedintă.,dl.Romam fiind prezent on-line.  
 

 

 
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA  A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.55/2019 

Nr. 

Crt. 

 

OPERAȚIUNI EFECTUATE 

Data 

ZZ/LL/A

N 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii ¹)   

2 Comunicarea către primarul comunei²)   

3 Comunicarea către prefectul județului³)   

4 Aducerea la cunoștință publică⁴⁺⁵)   

5 Comunicarea,numai în cazul celei cu caracter individual⁴⁺⁵)   

6 Hotărârea devine obligatorie⁶sau produce efecte juridice⁷),după 

caz 
  



Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

¹⁾ art.139 alin.(1): „În exercitarea atribuțiilor ce ii revin,consiliului local adoptă hotărâri,cu majoritatea absolută sau 

simplă,după caz.‟ 

²⁾ art.197 alin.(2):„Hotărârile consiliului local se comunică primarului.‟ 

³⁾ art.197 alin.(1),adaptat:Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 

mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 

⁴⁾ art.197 alin.(4): Hotărârile...se aduc la cunoștință publică și se comunică,în condițiile legii,prin grija secretarului general 

al comunei.; 

⁵⁾ art.199 alin.(1):„Comunicarea hotărârilor.....cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 

mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.‟; 

⁶⁾ art.198 alin.(1): „Hotărârile.......cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.‟; 

⁷⁾ art.199 alin.(2):„Hotărârile .......cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanelor 

cărora li se adresează.‟ 
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.139 – 140 din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul administrativ,cu 

modificările si completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


