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PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 3173 

din 17.11.2021 
                    

privind aprobarea documentației de dezemembrare a unui imobil – teren înscris în C.F. nr. 50545 U.A.T. 
Comuna Șincai,  proprietatea comunei Șincai 

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

Analizând Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de dezemembrare a unui imobil – teren înscris în 
C.F. nr. 50545 U.A.T. Comuna Șincai,  proprietatea comunei Șincai, Referatul de aprobare nr. 3173/17.11.2021 precum și 
Raportul de specialitate nr. 3174/17.11.2021; 

 - avizul comisiei de specialitate 
 
Având în vedere prevederile: 
- art. 25, alin. (2) din Legea nr.7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliară, republicată, modificată si completată;  
- art. 132, alin.(1), art. 133, alin.(1) și art. 135, alin.(1), lit. a) din aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 

înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 87, alin. 5, art. 354 și art. 355, din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;  
- art. 867, art. 868, art. 879, alin. (2) și alin. (5) și art. 880 din Codul civil, adoptat prin Legea nr.287/2009, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- art. 269 din Legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- art. 42 alin. (4), art. 43 alin. (1) și alin. (4), art. 44, art. 57, art. 81  alin. (1) și alin. (2) și ale art. 82, din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c) coroborate cu cele ale art. 139 alin. (3) lit. e), art. 196, alin. (1), lit. a, art. 
198, alin. (1) și alin. (2) și ale art. 200, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare  

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se aprobă documentația de dezmembrare a imobilului – teren extravilan, situat în comuna Șincai, identificat cu 

nr. cad. 50545, înscris  în C.F. nr. 50545 U.A.T. Comuna Șincai, aflat în proprietatea privată a Comunei Șincai , în două loturi 
distincte, conform Referatului de admitere nr. 93805 din 10.11.2021 emis de către OCPI Mureș – BCPI Târgu Mureș  și a 
Documentației tehnice cadastrale de publicitate imobiliară, anexă la prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- Lotul 1 – suprafața de 6.280 mp, nr. cad 51562, categoria de folosință fâneață, situată în extravilan; 
- Lotul 2 – suprafața de 647 mp, nr. cad 51563, categoria de folosință neproductiv, situată în extravilan. 
 

 Art. 2. Se împuternicește primarul comunei Șincai, domnul Pop Vasile, în vederea reprezentării Comunei Șincai și a 
Consiliului Local al Comunei Șincai, în fața notarului public și la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, pentru 
perfectarea actului de dezmembrare, semnarea și îndeplinirea tuturor formalităților legale și a condițiilor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege, în vederea dezmembrării terenului aparținând domeniului privat al Comunei Șincai, după cum a fost menționat 
la art. 1. 

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, Compartimentul 
Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice, și se publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro. 
  

            Viză de legalitate,                                                                                              Primar, 
p. SECRETAR GENERAL U.A.T                                                                         VASILE POP 

     ONAC DAN – CRISTIAN 
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3173/17.11.2021 

 REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de dezemembrare a unui imobil – teren înscris în 
C.F. nr. 50545 U.A.T. Comuna Șincai,  proprietatea comunei 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. 

Având în vedere prevederile: 
- art. 25, alin. (2) din Legea nr.7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliară, republicată, modificată si completată;  
- art. 132, alin.(1), art. 133, alin.(1) și art. 135, alin.(1), lit. a) din aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 

înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 87, alin. 5, art. 354 și art. 355, din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;  
- art. 867, art. 868, art. 879, alin. (2) și alin. (5) și art. 880 din Codul civil, adoptat prin Legea nr.287/2009, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- art. 269 din Legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- art. 42 alin. (4), art. 43 alin. (1) și alin. (4), art. 44, art. 57, art. 81  alin. (1) și alin. (2) și ale art. 82, din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Luând act de documentația tehnică cadastrală întocmită de către S.C. Teodol S.R.L. și referatul de admitere nr. 93805 
din data de 10.11.2021, prin care se admite dezmembrarea imobilului situat în județul Mureș, U.A.T. comuna Șincai având număr 
cadastral 50545 în 2 loturi după cum urumează: 

- Lotul 1 – suprafața de 6.280 mp, nr. cad 51562, categoria de folosință fâneață, situată în extravilan; 
- Lotul 2 – suprafața de 647 mp, nr. cad 51563, categoria de folosință neproductiv, situată în extravilan. 

Având în vedere expunerea anterior menționată, 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, îmi exprim 
inițiativa de promovare și propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Șincai a Proiectulul de hotărâre privind aprobarea 
documentației de dezemembrare a unui imobil – teren înscris în C.F. nr. 50545 U.A.T. Comuna Șincai,  proprietatea comunei 
Șincai.  

 

INIȚIATOR 
PRIMAR 

VASILE POP 
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3174/17.11.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de dezemembrare a unui imobil – teren înscris în 
C.F. nr. 50545 U.A.T. Comuna Șincai,  proprietatea comunei Șincai 

 
În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, ca urmare a inițierii proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de 
dezemembrare a unui imobil – teren înscris în C.F. nr. 50545 U.A.T. Comuna Șincai,  proprietatea comunei Șincai, s-a procedat 
la întocmirea prezentului raport de specialitate.  

Luând act de documentația tehnică cadastrală întocmită de către S.C. Teodol S.R.L. și referatul de admitere nr. 93805 
din data de 10.11.2021, prin care se admite dezmembrarea imobilului situat în județul Mureș, U.A.T. comuna Șincai având număr 
cadastral 50545 în 2 loturi după cum urumează: 

- Lotul 1 – suprafața de 6.280 mp, nr. cad 51562, categoria de folosință fâneață, situată în extravilan; 
- Lotul 2 – suprafața de 647 mp, nr. cad 51563, categoria de folosință neproductiv, situată în extravilan. 

 
Având în vedere prevederile: 
- art. 25, alin. (2) din Legea nr.7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliară, republicată, modificată si completată;  
- art. 132, alin.(1), art. 133, alin.(1) și art. 135, alin.(1), lit. a) din aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 

înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 87, alin. 5, art. 354 și art. 355, din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;  
- art. 867, art. 868, art. 879, alin. (2) și alin. (5) și art. 880 din Codul civil, adoptat prin Legea nr.287/2009, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- art. 269 din Legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- art. 42 alin. (4), art. 43 alin. (1) și alin. (4), art. 44, art. 57, art. 81  alin. (1) și alin. (2) și ale art. 82, din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de dezemembrare a unui imobil – teren înscris în C.F. nr. 50545 
U.A.T. Comuna Șincai,  proprietatea comunei Șincai, este intocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare întrunind 
condițiile de necesitate, oportunitate și de legalitate si drept urmare se acordă aviz favorabil. 

 
p.SECRETAR GENERAL U.A.T 

ONAC DAN – CRISTIAN 

 

 

  



Referat de admitere, cerere nr. 93805 / 09-11-2021

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară MURES
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Targu Mures

Nr.
Ziua
Luna
Anul

93805
09
11

2021Adresa: OCPI Mures - BCPI TARGU MURES: Tg. Mures, Str. Caprioarei, nr. 2, cod
540314. Tel: 0265/211338. Fax: 0265/210507.

REFERAT DE ADMITERE
(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei COMUNA SINCAI
Domiciliul Loc. Sincai, Nr. 156, Jud. Mures

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 93805 din data 09-11-2021, vă informăm:

Imobilul situat in Jud. Mures, UAT Sincai avand numarul cadastral 50545 a fost  dezmembrat in imobilele:
1) 51562 situat in Jud. Mures, UAT Sincai avand suprafaţa măsurată 6280 mp;
2) 51563 situat in Jud. Mures, UAT Sincai avand suprafaţa măsurată 647 mp;

Certific că informaţiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte
funciară al OCPI MURES la data: 10-11-2021.

Situaţia prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condiţiile Legii cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Marian-Ionel Voda
Inspector

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din1



Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 50545 / UAT Sincai

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară MURES
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Targu Mures

OCPI Mures - BCPI TARGU MURES: Tg. Mures, Str. Caprioarei, nr. 2, cod 540314. Tel: 0265/211338. Fax:
0265/210507.

Nr.cerere
Ziua
Luna
Anul

93805
09
11

2021

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară
pentru

Imobil număr cadastral 50545 / UAT Sincai

Comuna/Oraş/Municipiu: Sincai
TEREN Extravilan
Adresa: Jud. Mures

Nr. cadastral Suprafața măsurată Observaţii / Referinţe
50545 6927 Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa

datorita lipsei planului parcelar
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3



Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 50545 / UAT Sincai
Incadrare in zonă

scara 1:2000

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3



Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 50545 / UAT Sincai
Date referitoare la teren

Crt Categoria de
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Observaţii / Referinţe

1 faneata NU 6.280 854

2 neproductiv NU 647 855

TOTAL: 6.927

Date referitoare la construcţii
Crt Numar Destinaţie

construcţie Supraf. (mp) Situaţie
juridică Observaţii / Referinţe

Imobilul nu are in componență construcții

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 42.126
2 3 52.674
3 4 58.27
4 5 20.258
5 6 25.272
6 7 17.558
7 8 17.314
8 9 12.591
9 10 14.558

10 11 27.925
11 12 21.842
12 13 28.364
13 14 45.93
14 15 56.283
15 16 6.176
16 17 4.065
17 18 6.141
18 1 4.027

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.
Pentru acest imobil există inregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:
Nr Crt Numar cerere Data cerere Termen eliberare Obiect cerere

1 93805 09.11.2021 12.11.2021 Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 93805 inregistrată la data de 09.11.2021, s-a propus
dezmembrarea imobiluiui rezultând următoarele imobile:

Nr
Crt

Identificator
electronic

Suprafata (mp) Adresa

1 51562 6280 Jud. Mures
2 51563 647 Jud. Mures

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte
funciară al OCPI MURES la data: 10-11-2021
Situația prezentată poate face obiectul  unor modificări  ulterioare,  in condițiile Legii  cadastrului  și
publicității  imobiliare nr.  7/1996, republicată.

Consilier/Inspector de specialitate,

Marian-Ionel Voda

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3
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