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HOTĂRÂREA nr. 15 

                                         Din 26.03.2021 

Privind emiterea Avizului Consiliului local al Comunei Șincai, în calitate de administrator al domeniului 

public pentru „Reactualizare P.U.G. și Regulament local de urbanism, comuna Șincai, județul Mureș” 

 
   Consiliul local al comunei Șincai,  

 Analizând Referatul de aprobare nr.540/11.03.2021și Raportul de specialitate nr 541/11.03.2021, precum 

și Proiectul de hotărâre privind emiterea Avizului Consiliului local al Comunei Șincai, în calitate de administrator 

al domeniului public pentru „Reactualizare P.U.G și Regulament local de urbanism, comuna Șincai, județul 

Mureș”; 

 Având în vedere:  

- Art. 56 alin. (1) și art. 46 alin. (1)  din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 

cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Art. 2 alin. (1) din hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

republicată;  

  În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. b, art. 139 alin. (1),  art.196, alin.(1), lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

H o t ă r ă ş t e: 

Art. 1. Se aprobă emiterea Avizului Consiliului Local al Comunei Șincai, județul Mureș, ca 

administrator al domeniului public de interes local pentru lucrarea „Reactualizare P.U.G și Regulament local de 

urbanism, comuna Șincai, județul Mureș” conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Șincai, județul 

Mureș. 

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 și se publică pe pagina de internet a 

instituției www.primariasincai.ro.  

 

     

Contrasemnează,                                                                                                    Președinte de ședință, 

SECRETAR GENERAL al comunei delegat                                                       BUCUR NICOLAIE 

ONAC DAN – CRISTIAN 
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Anexă la H.C.L nr. 15 din data de 26.03.2021 

 

AVIZ 

 

 Având în vedere solicitarea Primăriei Comunei Șincai, cu sediul în sat Șincai, Comuna Șincai, Str. 

Principală nr. 156, pentru emiterea Avizului Consiliului Local al Comunei Șincai în calitatea de administrator al 

domeniului public de interes local al comunei pentru lucrarea Reactualizare P.U.G și Regulament Local de 

Urbanism în Comuna Șincai 

 Consiliul local al comunei Șincai,  

AVIZEAZĂ FAVORABIL 

 Lucrarea: „Reactualizare P.U.G. și Regulament local de urbanism, comuna Șincai, județul Mureș” 

 Întocmirea P.U.G-ului comunei Șincai și a Regulamentului Local de Urbanism se vor face cu respectarea 

legislației în vigoare și a condițiilor impuse de certificatul de urbanism și a avizelor obținute. 

 

 

Președinte de ședință 

BUCUR NICOLAIE 

  

 

 

 Contrasemnează 

     Secretar General al comunei delegat 

                   ONAC DAN-CRISTIAN 
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