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PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 1027 

din 01.04.2022 
 

privind propunerea schimbării destinației imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 50090, din 
imobil cu destinația de unitate de învățământ în imobil cu destinație de cămin cultural, pe 

perioadă nedeterminată, în vederea reabilitării acestuia 
 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă extraordinară, din data de ......, ora....... 

 Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre nr. 1027/01.04.2022 privind propunerea  schimbării 
destinației imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 50090, din imobil cu destinația de unitate de învățământ 
în imobil cu destinație de cămin cultural, pe perioadă nedeterminată, în vederea reabilitării acestuia; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al inițiatorului la proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 1027/01.04.2022; 
-  Raportul de specialitate al Secretarului general al comunei Șincai, delegat, înregistrat sub nr. 

1028/01.04.2022; 
- Extrasul de Carte Funciară nr. 50090 în care este evidențiat imobilul care face obiectul prezentei, 

având ca și destinație de Școală Generală; 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Șincai nr. 20 din 29.11.2018 privind aprobarea 

„Structurii rețelei școlare de pe raza teritorială a comunei Șincai” pentru anul școlar 2019 – 2020, prin care 
s-a exclus imobilul care face obiectul prezentei din procesul instructiv - educativ din cauza numărului 
infim de elevi înscriși la Școala Generală din localitatea Pusta, Comuna Șincai, județul Mureș; 

- avizul ....... al comisiei de specialitate................ 
Ținând cont de prevederile: 
- Art. 112 alin. (6) și alin. (61) din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art. 5 și art. 9 pct. 1 din Ordinul 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului 

conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, cu modificările ulterioare; 

-  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 
prevederile art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. a), lit. d), lit. p), 
ale art. 139 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a) precum și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1  În vederea obținerii avizului conform al ministrului educației pe perioadă nedeterminată se 

propune schimbarea destinației imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 50090, compus din „Școală 
Generală în clădire P”, având nr. cadastral 50090 – C1, în suprafață de 110 mp și teren în suprafață de 
1738 mp având nr. cadastral 50090, situat în Comuna Șincai, Județul Mureș, localitatea Pusta, nr. 38, pe 
perioadă nedeterminată, din imobil cu destinația de unitate de învățământ în imobil cu destinația de cămin 
cultural, în vederea reabilitării acestuia.   

Art.2. Primarul comunei Șincai va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
intermediul Aparatului de specialitate. 

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c din O.U.G nr. 57/2019, Partea I 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi a art. 3, alin. (1) din Legea nr. 
554/2004 privind legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezenta 
hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 
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Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului 

general U.A.T Șincai, delegat, Prefectului Județului Mureș, Primarului comunei Șincai, Compartimentului 
Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice, Inspectoratului Județean Mureș, Școlii 
Gimnaziale Șincai, Ministerului Educației Naționale 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 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘINCAI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ AL CONSILIULUI LOCAL ȘINCAI  ȘI CEA A 

SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI ȘINCAI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
ȘINCAI 

VOTURI PENTRU__, VOTURI ÎMPOTRIVĂ__, VOTURI ABȚINERE 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) …/…/2022  

2 Comunicarea către primarul comunei2) …/…/2022  

3 Comunicarea către prefectul județului3) …/…/2022  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …/…/2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) …/…/2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz …/…/2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută 

sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează 

se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
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  *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 Administrav, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 
publică.”; 

7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adresează.” 
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Nr. 1027/01.04.2022  

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind propunerea schimbării destinației imobilului înscris în Cartea 
Funciară nr. 50090, din imobil cu destinația de unitate de învățământ în imobil cu destinație de 

cămin cultural, pe perioadă nedeterminată, în vederea reabilitării acestuia 
 

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. 112 alin. (6) și alin. (61) din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art. 5 și art. 9 pct. 1 din Ordinul 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului 

conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, cu modificările ulterioare; 

-  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 
prevederile art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al comunei Șincai nr. 20 din 29.11.2018 privind 
aprobarea „Structurii rețelei școlare de pe raza teritorială a comunei Șincai” pentru anul școlar 2019 – 
2020, prin care s-a exclus imobilul care face obiectul prezentei din procesul instructiv - educativ din cauza 
numărului infim de elevi înscriși la Școala Generală din localitatea Pusta, Comuna Șincai, județul Mureș; 

Ținând cont de de faptul că în imobilul ante – menționat nu se mai desfășoară nici un tip de 
activitatea, iar imobilului îi se poatre atribui o altă utilitate pentru conservarea acestuia, până la 
posibilitatea reabilitării imobilului printr-un program finanțat din fonduri europene.  

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 OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectul de 
hotărâre privind propunerea schimbării destinației imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 50090, din 
imobil cu destinația de unitate de învățământ în imobil cu destinație de cămin cultural, pe perioadă 
nedeterminată, în vederea reabilitării acestuia. 

 
INIȚIATOR 

PRIMAR 
VASILE 
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Nr. 1028/01.04.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind propunerea schimbării destinației imobilului înscris în Cartea 
Funciară nr. 50090, din imobil cu destinația de unitate de învățământ în imobil cu destinație de 

cămin cultural, pe perioadă nedeterminată, în vederea reabilitării acestuia 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1028/01.04.2022 întocmit de către Primarul comunei Șincai la 
proiectul de hotărâre privind propunerea schimbării destinației imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 
50090, din imobil cu destinația de unitate de învățământ în imobil cu destinație de cămin cultural, pe 
perioadă nedeterminată, în vederea reabilitării acestuia. 

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 propunerea schimbării destinației imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 50090, din imobil cu 
destinația de unitate de învățământ în imobil cu destinație de cămin cultural, pe perioadă nedeterminată, 
în vederea reabilitării acestuia”, s-a procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii autorităţii 
deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin 
care precizez următoarele:  

Necesitatea și oportunitatea: 
Luând act de Hotărârea Consiliului Local al comunei Șincai nr. 20 din 29.11.2018 privind 

aprobarea „Structurii rețelei școlare de pe raza teritorială a comunei Șincai” pentru anul școlar 2019 – 
2020, prin care s-a exclus imobilul care face obiectul prezentei din procesul instructiv - educativ din cauza 
numărului infim de elevi înscriși la Școala Generală din localitatea Pusta, Comuna Șincai, județul Mureș 
; 

Ținând cont de de faptul că în imobilul ante – menționat nu se mai desfășoară nici un tip de 
activitatea, iar imobilului îi se poatre atribui o altă utilitate pentru conservarea acestuia, până la 
posibilitatea reabilitării imobilului printr-un program finanțat din fonduri europene, având în vedere 
posibilitatea de a depune cereri de finanțare prin intermediul Programului Național de Redresare și 
Reziliență. 

 Având în vedere lispa unei infrastructuri de tip cultural în localitatea Pusta, Comuna Șincai, 
Județul Mureș, s-a identificat imobilul care face obiectul prezentei în vederea indeplinirii necesităților 
cetățenilor din satul Pusta, pentru a putea reda comunității un imobil de tip cămin cultural pentru 
desfășurarea evenimentelor locale.   

Legalitatea: 
- Art. 112 alin. (6) și alin. (61) din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art. 5 și art. 9 pct. 1 din Ordinul 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului 

conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, cu modificările ulterioare; 

-  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 
prevederile art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (6) din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările și completările ulterioare „ Schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a terenului folosit de 
instituţiile şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se poate face pentru orice tip de activitate, în 
primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activităţii educaţionale, de către autorităţile administraţiei 
publice locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei. Procedura elaborării avizului conform şi 
condiţiile necesare acordării acestuia se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei” Tinând cont de faptul 
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că in imobilul care face obiectul prezentei s-a sistat activitatea educațională începând cu anul școlar 2019-
2020, dispozițiile alin. (62) din Legea ante menționată, astfel cum a fost modificată, nu își regăsește 
aplicabilitatea având în vedere că termenul prevede o perioadă de 3 ani calendaristici de la întreruperea 
activității educaționale, și astfel, este imperios necesar a se solicita avizul conform al ministrului educației 
pentru schimbarea destinației imobilului ante – menționat.   

Prevederile art. 112 alin. (61) stipulează „ Termenul pentru emiterea avizului conform este de 30 
de zile. După expirarea termenului, se aplică procedura aprobării tacite”.   

Analizând dispozițiile din Ordinul 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului 
conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, cu modificările ulterioare, urmare 
a adoptării proiectului de hotărâre care vizează propunerea schimbării destinației imobilului, se vor realiza 
formalitățile necesare în vederea obținerii avizului conform al ministerului educației.  

Având în vedere expunerea de mai sus, Proiectul de Hotărâre privind propunerea schimbării 
destinației imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 50090, din imobil cu destinația de unitate de învățământ 
în imobil cu destinație de cămin cultural, pe perioadă nedeterminată, în vederea reabilitării acestuia, este 
intocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare întrunind condițiile de necesitate, oportunitate și 
legalitate si drept urmare se acordă aviz favorabil pentru a fi înaintat spre dezbatere și aprobare Consiliului 
Local al Comunei Șincai. 

p. SECRETAR GENERAL U.A.T  

ONAC DAN - CRISTIAN 

 



Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

28889
31
03

2022
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

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

Carte Funciară Nr. 50090 Sincai

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Pusta, Nr. 38, Jud. Mures
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 50090 1.848

Construcţii

Crt Nr cadastral
Nr. topografic Adresa Observaţii / Referinţe

A1.1 50090-C1 Loc. Pusta, Nr. 38, Jud. Mures Nr.  niveluri:1;  S.  construita  la  sol:110  mp;   SCOALA
GENERALA  IN  CLADIRE  P,  CONSTRUITA  CU  ZIDARIE  DE
CARAMIDA, ACOPERITA CU TIGLA, CONSTAND DIN: 4 SALI
DE CLASA, 1 HOL

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

14179 / 14/03/2011
Act  Normativ   nr.  580,  din  13/05/2009  emis  de  GUVERNUL  ROMANIEI  (act  administrativ  nr.  36/14-10-2009
emis  de  CONSILIUL  LOCAL  SINCAI;  act  administrativ  nr.  212/09-03-2011  emis  de  PRIMARIA  SINCAI  si
documentatie  cadastrala  avizata  de  catre  OCPI  MURES);
B1 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Lege,  cota  actuala

1/1
A1

1) COMUNA SINCAI, CIF:Statul roman, domeniul public
Act Administrativ  nr. 128, din 09/02/2011 emis de PRIMARIA SINCAI (si documentatie cadastrala avizata de
catre OCPI MURES);
B2 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Construire,  cota

actuala  1/1
A1.1

1) COMUNA SINCAI, CIF:Statul roman, domeniul public
C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 50090 Comuna/Oraş/Municipiu: Sincai
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

50090 1.848
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti
constructii

DA 1.848 - - -

Date referitoare la construcţii
Crt Număr Destinaţie

construcţie Supraf. (mp) Situaţie
juridică Observaţii / Referinţe

A1.1 50090-C1
constructii

administrative si
social culturale

110 Cu acte
S.  construita  la  sol:110  mp;   SCOALA
GENERALA  IN  CLADIRE  P,  CONSTRUITA  CU
ZIDARIE  DE  CARAMIDA,  ACOPERITA  CU  TIGLA,
CONSTAND  DIN:  4  SALI  DE  CLASA,  1  HOL

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

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 41.083
2 3 17.292
3 4 4.031

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3
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Carte Funciară Nr. 50090 Comuna/Oraş/Municipiu: Sincai

** 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.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

4 5 17.99
5 6 3.045
6 7 5.334
7 8 42.926
8 1 41.442

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
31/03/2022,  13:42
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