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PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 1606 

din 09.05.2022 
 

privind aprobarea constituirii a unui drept de superficie în favoarea comunei Șincai, județul Mureș, 
asupra imobilului identificat prin nr. cadastral 51639, rezultat în urma dezembrării, în suprafață de 

1000 mp, situat în intravilanul comunei Șincai, aflat în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Șincai 
 

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

 Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre nr. 1606/09.05.2022 privind aprobarea constituirii a unui 
drept de superficie în favoarea comunei Șincai, județul Mureș, asupra imobilului identificat prin nr. cadastral 
51639, rezultat în urma dezembrării, în suprafață de 1000 mp, situat în intravilanul comunei Șincai, aflat în 
proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Șincai; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al inițiatorului la proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 1606/09.05.2022; 
-  Raportul de specialitate al Secretarului general al comunei Șincai, delegat, înregistrat sub nr. 

1607/09.05.2022; 
- Referatul de admitere cu privire la dezmembrarea imobilului situat în Loc. Șincai, jud. Mure, Str. 

Bisericii, nr. 1, identificat prin nr. cadastral 51602, aflat în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Șincai;  
- Hotărârea nr. 1240/19.04.2022 a Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba 

Iuliei, prin care se aprobă încheierea contractului de constituire a dreptului de superficie, pe o perioadă de 10 
asupra imobilului în suprafață 1000 mp, în favoarea comunei Șincai; 

- avizul comisiei de specialitate 
Ținând cont de prevederile: 
-  Art. 693 – 702 din Cartea a II – a, Titlul III, Capitolul I „Superficia” din Legea 287/2009, prvind 

Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Art. 354 și următoarele din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările 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. c) coroborat cu alin. (6) lit. a), 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.  Se aprobă constituirea unui drept de superficie, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani de zile, 

în favoarea unității administrativ teritoriale Comuna Șincai, județul Mureș, asupra imobilului identificat prin 
nr. cadastral 51639, rezultat în urma dezmembrării imobilului identificat prin număr cadastral 51602, în 
suprafață de 1000 mp, situat în intravilanul comunei Șincai, aflat în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române 
Șincai, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru edificarea unei capele mortuare. 

Art.2. Pentru ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei Hotărâri se mandatează Primarul 
Comunei Șincai, domnul Pop Vasile și Consilierul Juridic din cadrul Aparatului de specialitatea al Primarului 
Comunei Șincai, domnul Toma Dragoș, pentru a efectua demersurile necesare în vederea încheierii 
contractului de superficie în forma prevăzută de lege, în fața notarului public.  

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 Juridic, 
Parohiei Ortodoxe Șincai 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 

 
  
  
 

*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. 
 

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.”; 
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. 1606/09.05.2022  

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii a unui drept de superficie în favoarea 
comunei Șincai, județul Mureș, asupra imobilului identificat prin nr. cadastral 51639, rezultat în urma 

dezembrării, în suprafață de 1000 mp, situat în intravilanul comunei Șincai, aflat în proprietatea 
Parohiei Ortodoxe Române 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. 693 – 702 din Cartea a II – a, Titlul III, Capitolul I „Superficia” din Legea 287/2009, prvind 

Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Art. 354 și următoarele din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Luând act de Referatul de admitere cu privire la dezmembrarea imobilului situat în Loc. Șincai, jud. 

Mure, Str. Bisericii, nr. 1, identificat prin nr. cadastral 51602, aflat în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române 
Șincai și de Hotărârea nr. 1240/19.04.2022 a Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe a 
Alba Iuliei, prin care se aprobă încheierea contractului de constituire a dreptului de superficie, pe o perioadă 
de 10 asupra imobilului în suprafață 1000 mp, în favoarea comunei Șincai, 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 proiectului 
de hotărâre privind aprobarea constituirii a unui drept de superficie în favoarea comunei Șincai, județul Mureș, 
asupra imobilului identificat prin nr. cadastral 51639, rezultat în urma dezembrării, în suprafață de 1000 mp, 
situat în intravilanul comunei Șincai, aflat în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Șincai 

 
INIȚIATOR 

PRIMAR 
VASILE 
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Nr. 1607/09.05.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii a unui drept de superficie în favoarea comunei Șincai, 
județul Mureș, asupra imobilului identificat prin nr. cadastral 51639, rezultat în urma dezembrării, în suprafață 

de 1000 mp, situat în intravilanul comunei Șincai, aflat în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Șincai 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1606/09.05.2022 întocmit de către Primarul comunei Șincai la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii a unui drept de superficie în favoarea comunei Șincai, 
județul Mureș, asupra imobilului identificat prin nr. cadastral 51639, rezultat în urma dezembrării, în suprafață 
de 1000 mp, situat în intravilanul comunei Șincai, aflat în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române 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 „Proiectului de hotărâre privind 
aprobarea constituirii a unui drept de superficie în favoarea comunei Șincai, județul Mureș, asupra imobilului 
identificat prin nr. cadastral 51639, rezultat în urma dezembrării, în suprafață de 1000 mp, situat în intravilanul 
comunei Șincai, aflat în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Șincai”, 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 Referatul de admitere cu privire la dezmembrarea imobilului situat în Loc. Șincai, jud. 

Mure, Str. Bisericii, nr. 1, identificat prin nr. cadastral 51602, aflat în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române 
Șincai și de Hotărârea nr. 1240/19.04.2022 a Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe a 
Alba Iuliei, prin care se aprobă încheierea contractului de constituire a dreptului de superficie, pe o perioadă 
de 10 asupra imobilului în suprafață 1000 mp, în favoarea comunei Șincai, în vederea efectuării demersurilor 
necesare pentru realizarea lucrărilor de edificare a unei capele mortuare. 

Ținând cont de lipsa unei infrastructuri în ceea ce privește serviciile funerare la nivelul unității 
administrativ teritoriale Comuna Șincaiși condițiile igienco – sanitare neprielnice care decurg din lipsa unei 
capele mortuare și de practicarea unor obiceiuri vechi cu privire la înhumare, este imperios necesar a se proceda 
cu celeritate la edificarea unei capele mortuare. 

Legalitatea: 
-  Art. 693 – 702 din Cartea a II – a, Titlul III, Capitolul I „Superficia” din Legea 287/2009, prvind 

Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Art. 354 și următoarele din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările 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. 693 alin. (1) din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare „Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe 
terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândeşte un drept de 
folosinţă”.  

Având în vedere expunerea de mai sus, considerăm că „Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
constituirii a unui drept de superficie în favoarea comunei Șincai, județul Mureș, asupra imobilului identificat 
prin nr. cadastral 51639, rezultat în urma dezembrării, în suprafață de 1000 mp, situat în intravilanul comunei 
Șincai, aflat în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Șincai”, îndeplinește condițiile de legalitate, de 
necesitate și de oportunitate 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 


