ROMANIA
JUD MURES
CONSILIUL LOCAL SINCAI
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Din 31 AUGUST

2018

Privind aprobarea Inscrierii in inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat a
suprafetei de 6927 mp teren extravilan ,situat pe raza comunei Sincai sat Sincai ,
judeţul Mures .
Consiliul local Sincai,
Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la completarea Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Sincai , judeţul Mures cu un bun
imobil-teren extrvilan
Având în vedere prevederile:
a) art.36 alin(1), alin.(2) lit.”c”, ale art.119-123, precum şi ale art.63, alin.(1), lit.”b” şi
alin.”5”, lit.”d” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
b) art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile de proprietate publică, modificată şi
completată prin Legea nr.71/2011, pentru punerea în aplicare a legii nr.287/2009
privind Codul civil;
Luând act de :raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul
Primăriei Sincai înregistrat sub nr. 1736 din 31 .08 2018
-avizul comisiei de specialitate ,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTARESTE:
Art.1.-(1) Se aprobă inscrierea in domeniul privat al Comunei Sincai terenul in
suprafata de 6927 mp teren extravilan , situat in comuna Sincai sat Sincai Jud Mures ,
conform Plan situatie intocmit de SC Teodol SRL, Anexa 1 la prezenta hotarare.
(2) În inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat, acest bun imobil va
figura înscris la Secţiunea a) „Terenuri”care se completează cu o nouă poziţie, poziţia
nr.4.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire si comunicarea prezentei hotarari se
incredinteaza primarul comunei Sincai si respectiv secretarul comunei Sincai.

PRIMAR
HUZA GRIGORE
Avizeaza
Secretar
Suciu Ludovica Emilia

NOTA DE FUNDAMENTARE
Privind aprobarea Inscrierii in inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat a
suprafetei de 6927 mp teren extravilan ,situat pe raza comunei Sincai sat Sincai ,
judeţul Mures .
Primarul comunei Sincai Huza Grigore ,
Avand in vedere necesitatea inscrierii in domeniul privat al comunei Sincai a suprafetei
de 6927 mp teren extravilan ,situat pe raza comunei Sincai sat Sincai , judeţul Mures,
,solicitarea ROMGAZ pentru obtinerea scoaterii temporare/definitive din circuitul
agricol a terenului extravilan prin inchirere/concesionare, vanzare in functia de situatia
juridical a terenului ,
Având în vedere prevederile:
a) art.36 alin(1), alin.(2) lit.”c”, ale art.119-123, precum şi ale art.63, alin.(1), lit.”b” şi
alin.”5”, lit.”d” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
b) art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile de proprietate publică, modificată şi
completată prin Legea nr.71/2011, pentru punerea în aplicare a legii nr.287/2009
privind Codul civil;
propun spre aprobare inscrierea in domeniul privat al Comunei Sincai terenul in
suprafata de 6927 mp teren extravilan , situat in comuna Sincai sat Sincai Jud Mures ,
conform Plan situatie intocmit de SC Teodol SRL, Anexa 1 la prezenta hotarare.
(2) În inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat, acest bun imobil va
figura înscris la Secţiunea a) „Terenuri”care se completează cu o nouă poziţie, poziţia
nr.4.

PRIMAR
HUZA GRIGORE

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea Inscrierii in inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat a
suprafetei de 6927 mp teren extravilan ,situat pe raza comunei Sincai sat Sincai ,
judeţul Mures .
Avand in vedere Nota de fundamentare si Proiectul de hotarare ,
Tinand cont de necesitatea inscrierii in domeniul privat al comunei Sincai a suprafetei
de 6927 mp teren extravilan ,situat pe raza comunei Sincai sat Sincai , judeţul Mures,
,solicitarea ROMGAZ pentru obtinerea scoaterii temporare/definitive din circuitul
agricol a terenului extravilan prin inchirere/concesionare, vanzare in functia de situatia
juridical a terenului ,
Având în vedere prevederile:
a) art.36 alin(1), alin.(2) lit.”c”, ale art.119-123, precum şi ale art.63, alin.(1), lit.”b” şi
alin.”5”, lit.”d” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
b) art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile de proprietate publică, modificată şi
completată prin Legea nr.71/2011, pentru punerea în aplicare a legii nr.287/2009
privind Codul civil;
propun spre aprobare inscrierea in domeniul privat al Comunei Sincai terenul in
suprafata de 6927 mp teren extravilan , situat in comuna Sincai sat Sincai Jud Mures ,
conform Plan situatie intocmit de SC Teodol SRL, Anexa 1 la prezenta hotarare.
(2) În inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat, acest bun imobil va
figura înscris la Secţiunea a) „Terenuri”care se completează cu o nouă poziţie, poziţia
nr.4.
Proiectul de hotărâre iniţiat este necesar şi oportun şi îndeplineşte cerinţele prevăzute
de lege pentru a fi înaintat spre analiza de Consiliul local.

SECRETAR
Suciu Ludovica Emilia

