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PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 3154 

                     din 17.11.2021                    
privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șincai, 

județul Mureș” 

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

Analizând Proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al comunei Șincai, județul Mureș și  Referatul de aprobare nr. 3154/17.11.2021 precum și Raportul de specialitate 
nr . 3157 /17.11.2021; 

 - avizul comisiilor de specialitate 
-Declarația pe propria răspundere a Secretarului General al Comunei Șincai nr. 3177/17.11.2021 însoțită 

de Referatul privind conformitatea cu realitatea pentru bunurile imobile nr. 3178/17.11.2021; 
Având în vedere prevederile: 
- Contractului de Finanţare C1920074C204672800089 din 19.01.2018 privind finanțarea investiției 

„CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA 
LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ”; 

- Hotărârii Consiliului Local Șincai Nr.18/31.03.2017 privind aprobarea investitiei „CONSTRUIRE 
CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA LECHINCIOARA, 
JUDETUL MUREȘ”; 

- Procesulului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2151 din 20.08.2021 privind execuția 
lucrărilor de construcții aferente investiției „CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU 
ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ”; 

-Hotărârii Guvernului României nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş, Anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Comunei Șincai”, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 580/2009; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai  nr. 17/2001 privind însușirea domeniului public al 
comunei Șincai; 

-  Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 580/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Mureş; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 3 din 19 ianuarie 2009 pentru modificarea anexei la 
H.C.L. al Comunei Șincai  nr. 17/2001 privind însușirea domeniului public al comunei Șincai; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 28 din 30 iunie 2011 pentru modificarea anexei la 
H.C.L. al Comunei Șincai  nr. 17/2001 privind însușirea domeniului public al comunei Șincai; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 23 din 18 ausgust  2016 pentru modificarea și 
completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Șincai, însușit prin Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 17/2001 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai 
nr. 3/2009, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 
580/2009; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 25 din 31 m ai 2016 pentru modificarea și completarea 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Șincai, însușit prin Hotărârea Consiliului Local 
al Comunei Șincai nr. 17/2001 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 3/2009, atestat 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 580/2009; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 15 din 09.03.2017 pentru modificarea și completarea 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Șincai, însușit prin Hotărârea Consiliului Local 
al Comunei Șincai nr. 17/2001 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 3/2009, atestat 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 580/2009; 

- art. 41 alin. (5) din Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-  Regulamentului din 2014 de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 
aprobat prin Ordinul 700/2014, cu modificările și completările ulterioare; 
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- Prevederile Normelor Tehnice din 2020 pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, aprobate prin Hotararea 
392/2020; 

-  Art. 136 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Constituția României din 1991, republicată;  
-  Art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art. 289 și următoarele din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  - Art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată;  
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 
 

PROPUNE: 
 

Art.1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Șincai, însușit prin Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 17/2001 cu modificările și completările ulterioare și atestat în anexa nr. 
5 la Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002, cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I 
„Bunuri imobile”, se completează, după cum urmează: 

a)  După poziția nr. 98, se introduce o nouă poziție, pozția nr. 99, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.     

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Șincai, domnul Vasile Pop, prin intermediul aparatului de specialitate. 

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 

 
 *(Hotărârea a fost adoptată cu ..... voturi „pentru”, ...... voturi „abținere” și ...... voturi 
„împotrivă”) 
  

 *Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte 
juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ    
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Anexă la Hotărârea Consilului Local al comunei Șincai nr....../....... 

 

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șincai 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul 
dobândirii sau, 

după caz, al 
dării în 

folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

- lei - 

Situaţia juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

99 1.6.2.  Centru de 
comunitate pentru 

activități culturale în 
localitatea 

Lechincioara, 
județul Mureș 

Construcție cu fundație din 
beton armat, zidărie din 

cărămidă, șarpantă din lemn 
cu învelitoare din țiglă 

ceramică, grupuri sanitare, 
centrală termică, instalații 

de încălzire, sanitare și 
electrice 

2021 518.137,88 C.F. 50067 
Proces – verbal de 

recepție la 
terminarea 

lucrărilor nr. 2151 
din 20.08.2021- 

„Construire centru 
pentru activități 

culturare în 
localitatea 

Lechincioara, 
comuna Șincai” 
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 REFERAT DE APROBARE nr. 3154 

din 17.11.2021 

La proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunei Șincai, județul Mureș 

 
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: 
- Contractului de Finanţare C1920074C204672800089 din 19.01.2018 privind finanțarea investiției 

„CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA 
LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ”; 

- Hotărârii Consiliului Local Șincai Nr.18/31.03.2017 privind aprobarea investitiei „CONSTRUIRE 
CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA LECHINCIOARA, 
JUDETUL MUREȘ”; 

-Hotărârii Guvernului României nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş, Anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Comunei Șincai”, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 580/2009; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai  nr. 17/2001 privind însușirea domeniului public al 
comunei Șincai; 

-  Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 580/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Mureş; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 3 din 19 ianuarie 2009 pentru modificarea anexei la 
H.C.L. al Comunei Șincai  nr. 17/2001 privind însușirea domeniului public al comunei Șincai; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 28 din 30 iunie 2011 pentru modificarea anexei la 
H.C.L. al Comunei Șincai  nr. 17/2001 privind însușirea domeniului public al comunei Șincai; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 23 din 18 ausgust  2016 pentru modificarea și 
completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Șincai, însușit prin Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 17/2001 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai 
nr. 3/2009, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 
580/2009; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 25 din 31 m ai 2016 pentru modificarea și completarea 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Șincai, însușit prin Hotărârea Consiliului Local 
al Comunei Șincai nr. 17/2001 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 3/2009, atestat 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 580/2009; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 15 din 09.03.2017 pentru modificarea și completarea 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Șincai, însușit prin Hotărârea Consiliului Local 
al Comunei Șincai nr. 17/2001 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 3/2009, atestat 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 580/2009; 

- art. 41 alin. (5) din Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-  Regulamentului din 2014 de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 
aprobat prin Ordinul 700/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Normelor Tehnice din 2020 pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, aprobate prin Hotararea 
392/2020; 

-  Art. 136 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Constituția României din 1991, republicată;  
-  Art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art. 289 și următoarele din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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  - Art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată;  
Prin Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2151 din 20.08.2021 privind execuția 

lucrărilor de construcții aferente investiției „CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU 
ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ” s-a constatat 
finalizarea obiectivului de investiții, având următoarele caracteristici : construcție cu fundație din beton armat, 
zidărie din cărămidă, șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică, grupuri sanitare, centrală termică, 
instalații de încălzire, sanitare și electrice. 

Prin urmare se propune completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei 
Șincai, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 17/2001 cu modificările și completările 
ulterioare și atestat în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, la Secțiunea I „Bunuri imobile”, după cum urmează: 

a)  După poziția nr. 98, se introduce o nouă poziție, pozția nr. 99, conform anexei care face parte 
integrantă din hotărâre.  

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 atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Șincai, județul Mureș.  

 

INIȚIATOR 
PRIMAR 

VASILE POP 
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RAPORT DE SPECIALITATE nr. 3157 

din 17.11.2021 

La proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunei Șincai, județul Mureș 

 
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 proiectului de hotărâre privind atestarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șincai, județul Mureș, s-a procedat la întocmirea prezentului 
raport de specialitate.  

Necesitatea și oportunitatea: 

Bunurile care aparțin domeniului public al comunei Șincai sunt într-o dinamică permanentă fapt creează 
neconcordanțe, uneori majore, între situația de fapt și cea notată în Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 580/2009 pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş. La nivelul comunei Șincai, în 
momentul de față se derulează concomitent mai multe proiecte, finanțate din fonduri europene / guvernamentale, 
iar în funcție de sursa de finanțare a acestora se solicită de către autoritățile responsabile o serie de documentă 
care atestă faptul că aceste bunuri aparțin domeniului public al comunei Șincai.  

Prin Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2151 din 20.08.2021 privind execuția 
lucrărilor de construcții aferente investiției „CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU 
ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ” s-a constatat 
finalizarea obiectivului de investiții, având următoarele caracteristici : construcție cu fundație din beton armat, 
zidărie din cărămidă, șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică, grupuri sanitare, centrală termică, 
instalații de încălzire, sanitare și electrice. 

Legalitatea: 
 
Proiectul de hotărâre supus analizei este susținut din punct de vedere legal de următoarele acte 

administrative și normative:  
 - Contractului de Finanţare C1920074C204672800089 din 19.01.2018 privind finanțarea investiției 

„CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA 
LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ”; 

- Hotărârii Consiliului Local Șincai Nr.18/31.03.2017 privind aprobarea investitiei „CONSTRUIRE 
CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA LECHINCIOARA, 
JUDETUL MUREȘ”; 

- Procesulului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2151 din 20.08.2021 privind execuția 
lucrărilor de construcții aferente investiției „CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU 
ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ”; 

-Hotărârii Guvernului României nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş, Anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Comunei Șincai”, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 580/2009; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai  nr. 17/2001 privind însușirea domeniului public al 
comunei Șincai; 

-  Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 580/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Mureş; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 3 din 19 ianuarie 2009 pentru modificarea anexei la 
H.C.L. al Comunei Șincai  nr. 17/2001 privind însușirea domeniului public al comunei Șincai; 
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- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 28 din 30 iunie 2011 pentru modificarea anexei la 

H.C.L. al Comunei Șincai  nr. 17/2001 privind însușirea domeniului public al comunei Șincai; 
- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 23 din 18 ausgust  2016 pentru modificarea și 

completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Șincai, însușit prin Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 17/2001 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai 
nr. 3/2009, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 
580/2009; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 25 din 31 m ai 2016 pentru modificarea și completarea 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Șincai, însușit prin Hotărârea Consiliului Local 
al Comunei Șincai nr. 17/2001 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 3/2009, atestat 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 580/2009; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 15 din 09.03.2017 pentru modificarea și completarea 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Șincai, însușit prin Hotărârea Consiliului Local 
al Comunei Șincai nr. 17/2001 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 3/2009, atestat 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 580/2009; 

- art. 41 alin. (5) din Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-  Regulamentului din 2014 de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 
aprobat prin Ordinul 700/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Normelor Tehnice din 2020 pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, aprobate prin Hotararea 
392/2020; 

-  Art. 136 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Constituția României din 1991, republicată;  
-  Art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art. 289 și următoarele din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  - Art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată;  
 

 Având în vedere:  

               - Art. 289, alin. (6) al O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, care prevede obligaţia de actualizare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii 
administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective; 

               - Obligativitatea înscrierii construcției în cartea funciară conform dispozițiilor Legii nr.7/1996, a 
cadastrului şi publicității imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare;  

- Finalizarea procedurii de finanțare la AFIR, unde se va depune dovada înscrierii in inventarul 
domeniului public a investiției; 

 
Proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

Șincai, județul Mureș este intocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare întrunind condițiile de 
necesitate, oportunitate și de legalitate. Drept urmare se acordă aviz favorabil. 

 
p.SECRETAR GENERAL U.A.T 

ONAC DAN – CRISTIAN 
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Declarație pe proprie răspundere  

 

Subsemnatul, Onac Dan - Cristian, în calitate de secretar general delegat al unității 

administrativ teritoriale Comuna Șincai, declar pe proprie răspundere, potrivit art. 289 alin. (6) lit. b) 

din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, că bunurile care vor fi atestate potrivit Proiectului de hotărare nr. 3154/17.11.2021  privind 

atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șincai, județul Mureș nu 

fac obiectul unor litigii la momentul adoptării hotărârii și nu sunt grevate de sarcini, asa cum sunt 

evidențiate și în extrasele de carte funciară și în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, 

anexate.  Comuna Șincai va respecta drepturile înscrise in Cartea Funciară care fac obiectul prezentului 

proiect de hotàrâre. 

Prezenta declarație este însoțită de Referatul privind conformitatea cu realitatea pentru bunurile 

imobile care vor fi atestate potrivit Proiectului de hotărare nr. 3154/17.11.2021  privind atestarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șincai, județul Mureș 

  

p. Secretar General U.A.T. Comuna Șincai 

Onac Dan - Cristian 
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Referat Nr. 3178/17.11.2021 

Privind conformitatea cu realitatea pentru bunurile imobile  

În temeiul art. 289 alin. 8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Având în vedere 

 ‐ prevederile Contractul de Finanţare C1920074C204672800089 din 
19.01.2018 privind finanțarea investiției „CONSTRUIRE CENTRU DE 
COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA 
LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ” 
‐ Hotararea Consiliului Local Șincai Nr.18/31.03.2017 privind aprobarea 
investitiei „CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI 
CULTURALE ÎN LOCALITATEA LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ” 
‐Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2151 din 20.08.2021 
privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „CONSTRUIRE 
CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA 
LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ” 
    Se atestă conformitatea cu realitatea în vederea asumări celor declarate pentru 
următoarele bunuri imobile în conformitate cu art. 289 alin. 8) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ 

- „CENTRU DE COMUNITATE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN LOCALITATEA 
LECHINCIOARA, JUDETUL MUREȘ” 

      Prezentul referat însoțește Declarația Secretarului General al comunei Șincai în 
conformitate cu prevederile art. 289 alin. 7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 

 

  Consilier juridic 

                                                                       TOMA DRAGOȘ 

 


