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HOTĂRÂREA  nr. 24 

din 12.05.2022 

 

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,  

 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 . 

  

Contrasemnează,                                                                                              Președinte de ședință, 

p. SECRETAR GENERAL U.A.T                                                                    PANCZEL CSABA 

ONAC DAN – CRISTIAN 
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