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PROIECT DE HOTĂRÂRE   

                    

privind modificarea H.C.L. nr. 10/26.02.2019 privind aprobarea regulamentului de pășunat pentru 
pajiștile proprietate privată a U.A.T Șincai 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă ordinară de lucru 

 Analizând Referatul de aprobare nr. 1163/19.04.2021 precum și Proiectul de hotărâre privind 
modificarea H.C.L. nr. 10/26.02.2019 privind aprobarea regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate 
privată a U.A.T Șincai; 

 Având în vedere 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
- raportul de specialitate al Secretarului General al Comunei Șincai, delegat, înregistrat sub nr. 
1162/19.04.2021 care propune modificarea H.C.L. nr. 10/26.02.2019 privind aprobarea regulamentului 
de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a U.A.T Șincai,  
-  Încheierea civilă nr. 5969/2020 a Judecătoriei Târgu – Mureș, secția civilă, pronunțată în dosarul nr. 

10632/320/2020, având ca și obiect validare mandate de consilieri locali în Consiliul Local al comunei Șincai, 
jud. Mureș ; 

- Prevederile Hotărârii nr. 10 din 26.02.2019 a Consiliului Local al Comunei Șincai privind aprobarea 
regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a U.A.T Șincai 

- Prevederile art. 9 și următoarele din Ordonanța de urgență nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Normelor Metodologice din 2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 59 și ale art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată 
În temeiul art. 129 alin. (1),  alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a) și ale  art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2009 privind Codul administrativ, , 
 

H o t ă r ă ş t e: 

 Art. 1. Se modifică anexa 3 aprobată prin art. 3 al H.C.L nr. 10/26.02.2019 privind aprobarea 
regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a U.A.T Șincai, și va avea cuprinsul anexei  la 
prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L nr. 10/26.02.2019, rămân neschimbate.  

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul 
administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de 
legalitate. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului general 
U.A.T Șincai, delegat,  primarului comunei Șincai, Instituției Prefectului – Județul Mureș pentru verificarea 
legalității, persoanelor prevăzute în anexa parte integrantă la prezenta hotărâre și se publică pe pagina de internet 
a instituției www.primariasincai.ro.  

Viză de legalitate,                                                                                              Primar, 
Secretar general al comunei delegat                                                   VASILE POP 

ONAC DAN – CRISTIAN  

 



 
Anexa  la HCL nr.            din  
Comisia  de atribuire directă a suprafețelor de pășune proprietate private  a comunei Șincai și Comisia  

de soluționare a contestațiilor . 
 

Comisia de atribuire directă 
Nr. 
crt 

Nume și prenume Ocupație 
Funcția în cadrul 

comisiei 
1. Moldovan Angelica Consilier Local Președinte 

2. Kis Izabella 

Referent -  
Compartimentul Agricol, 

Cadastru și Urbanism, 
Relații Publice 

Membru 

3. Bucur Nicolaie Consilier Local Membru 
4. Balazs Levente Consilier Local Membru 
5. Lazăr Adrian Consilier Local Membru 

 
 
 

Comisia de soluționare a contestațiilor 
Nr. 
crt 

Nume și prenume Ocupație 
Funcția în cadrul 

comisiei 
1. Onac Dan – Cristian Secretar General delegat Președinte 

2. Toma Dragoș 

Consilier personal al 
Primarului -  Aparatul de 
specialitate al primarului 

Comunei Șincai 

Membru 

3. Macavei Petraliana Consilier Local Membru 
 
 

Secretar al Comisiei de atribuire directă și a Comisiei de soluționare a 
contestațiilor 

Nr. 
crt 

Nume și prenume Ocupație 

1. Fărcaș Raul - Ovidiu 

Inspector -  
Compartimentul Agricol, 

Cadastru și Urbanism, 
Relații Publice 

 
 

Membrii supleanți 
Nr. 
crt 

Nume și prenume Ocupație 

1. Negrea Alexandru Consilier Local 
2. Buja Romeo               Medic veterinar 
3. Panczel Francisc Consilier Local 
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REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 10/26.02.2019 privind aprobarea 
regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a U.A.T Șincai 

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c), alin. (2) din 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de 
hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 10/26.02.2019 privind aprobarea regulamentului de pășunat pentru 
pajiștile proprietate privată a U.A.T Șincai. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 10 din data de 26 februarie 2011 s-a aprobat 
regulamentul de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a U.A.T comuna Șincai și de asemenea componența 
comisiei de atribuire directă și a comisiei de contestații. 

Ținând cont de : 

- raportul de specialitate al Secretarului General al Comunei Șincai, delegat, înregistrat sub 
nr.1162/19.04.2021 care propune modificarea H.C.L. nr. 10/26.02.2019 privind aprobarea regulamentului de 
pășunat pentru pajiștile proprietate privată a U.A.T Șincai,  

- Încheierea civilă nr. 5969/2020 a Judecătoriei Târgu – Mureș, secția civilă, pronunțată în dosarul nr. 
10632/320/2020, având ca și obiect validare mandate de consilieri locali în Consiliul Local al comunei Șincai, 
jud. Mureș ; 

- Prevederile Hotărârii nr. 10 din 26.02.2019 a Consiliului Local al Comunei Șincai privind aprobarea 
regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a U.A.T Șincai 

- Prevederile art. 9 și următoarele din Ordonanța de urgență nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Normelor Metodologice din 2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 59 și ale art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Solicitarea de reziliere a contractului nr. 956/29.03.2019 având ca și obiect inchirierea unei suprafețe 
de 11 ha. 

Pentru a eficientiza mecanismul de atribuire a pășunii rămasă în proprietatea privată a U.A.T comuna 
Șincai ca urmare a aprobării solicitării de reziliere a contractului nr. 956/29.03.2019, este imperios necesar a se 
actualiza componența comisiilor de atribuire directă și a comisiei de soluționare a contestațiilor.  

Având în vedere propunerile anterior menționate, în temeiul art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, coroborat cu art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Șincai a Proiectului 
de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 10/26.02.2019 privind aprobarea regulamentului de pășunat pentru 
pajiștile proprietate privată a U.A.T Șincai. 

 

Primar 

VASILE POP 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 10/26.02.2019 privind aprobarea 
regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a U.A.T Șincai 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 10 din data de 26 februarie 2011 s-a aprobat 

regulamentul de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a U.A.T comuna Șincai și de asemenea componența 
comisiei de atribuire directă și a comisiei de contestații.  

Ținând cont de : 

- Încheierea civilă nr. 5969/2020 a Judecătoriei Târgu – Mureș, secția civilă, pronunțată în dosarul nr. 
10632/320/2020, având ca și obiect validare mandate de consilieri locali în Consiliul Local al comunei Șincai, 
jud. Mureș ; 

- Prevederile Hotărârii nr. 10 din 26.02.2019 a Consiliului Local al Comunei Șincai privind aprobarea 
regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a U.A.T Șincai 

- Prevederile art. 9 și următoarele din Ordonanta urgenta 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Normelor Metodologice din 2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 59 și ale art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Solicitarea de reziliere a contractului nr. 956/29.03.2019 având ca și obiect inchirierea unei suprafețe 
de 11 ha. 

Pentru a eficientiza mecanismul de atribuire a pășunii rămasă în proprietatea privată a U.A.T comuna 
Șincai ca urmare a aprobării solicitării de reziliere a contractului nr. 956/29.03.2019, este imperios necesar a se 
actualiza componența comisiilor de atribuire directă și a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru a facilita 
accesul cetățenilor cetățenilor care îndeplinesc condițiile stabilite de regulamentul anexă la H.C.L. nr. 
10/26.02.2019 privind aprobarea regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a U.A.T Șincai și 
de prevederile Ordonanței de urgență nr.  34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și 
completările ulterioare, la folosirea pajiștilor aflate în proprietatea privată a U.A.T comuna Șincai. 

Urmare celor menționate mai sus, în temeiul art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborat cu art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, propun primarului comunei Șincai, Vasile Pop, inițierea unui proiect de hotărâre privind  
privind modificarea H.C.L. nr. 10/26.02.2019 privind aprobarea regulamentului de pășunat pentru pajiștile 
proprietate privată a U.A.T Șincai.  

 
 

SECRETAR GENERAL al comunei delegat 

ONAC DAN - CRISTIAN 


