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 HOTĂRÂREA  NR. 19 

Din 13.04.2022 

privind cuprinderea în domeniul public al comunei Șincai a unui bun imobil situat pe Strada Principală nr. 34, 

aparținând domeniului public al comunei Șincai, având ca și destinație Clădire administrativă 

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

 Analizând 

- Referatul de aprobare nr. 1344/2022 și Raportul de specialitate nr. 1345/2022 , precum și Proiectul de hotărâre 

privind cuprinderea în domeniul public al comunei Șincai a unui bun imobil situat pe Strada Principală nr. 34, aparținând 

domeniului public al comunei Șincai, având ca și destinație Clădire administrativă;  

- Memoriul tehnic întocmit în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilului situat în U.A.T. Șincai, Loc. Șincai, 

Str. Principală nr. 34; 

- avizul  comisiei de specialitate. 

Având în vedere:  

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

- Hotărârea 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, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 136 alin. (2) și alin. (3) din Constituția din 1991- Constituţia României, republicată; 

- Hotărârea nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor 

si comunelor din judetul Mures, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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; 

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

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 12 și următoarele din Regulamentul 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 art. 286 alin. (1) și (4), art. 287 lit. b) și art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile anexei nr. 4 la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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; 

   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, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.  Se aprobă cuprinderea în domeniul public al comunei Șincai a unui bun imobil aparținând domeniului public 

al comunei Șincai, format din teren în suprafață de 542 mp situat în intravilanul localității Șincai, la numărul administrativ 

34 și a unei construcții identificate: C1 – construcție administrativă (Poștă + Birou) în suprafață de 88 mp, având ca și 

destinație de Clădire administrativă, conform documentației anexate.  

Art.2.  Prezenta hotărâre se va depune la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş în vederea efectuării 

înscrierilor în Cartea Funciară în conformitate cu dispozițiile art. 41 alin. (5) din Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Șincai și personalul din 

Compartimentul Agricol, Cadastru Urbanism și Relații Publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai.  

Art. 4. 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. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului general U.A.T 

Șincai, Primarului comunei Șincai, Compartimentului Agricol, Cadastru Urbanism și Relații Publice, Oficiului de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară Mureş și se publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro. 

                  Contrasemnează,                                                                                              Președinte de ședință 

p. SECRETAR GENERAL U.A.T delegat                                                                         PANCZEL CSABA 

         ONAC DAN – CRISTIAN 
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