
ROMÂNIA 

JUDEȚUL MUREȘ 

CONSILIUL LOCAL 

COMUNA ȘINCAI 

Email: sincai@cjmures.ro 

Web: www.primasincai.ro 

 

HOTĂRÂREA  nr. 18 

din 13.04.2022 

 

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,  

 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 comisiilor 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 . 

  

Contrasemnează,                                                                                              Președinte de ședință, 

p. SECRETAR GENERAL U.A.T                                                                     PANCZEL CSABA 

ONAC DAN – CRISTIAN 
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