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PROIECT DE HOTĂRÂRE   

                    

privind închirierea unui teren aparținând domeniului privat al comunei Șincai, județul Mureș 

Consiliul local al comunei Șincai,  

 Analizând Raportul de specialitate nr 2502/09.08.2022 și Referatul de aprobare nr. 2503/09.08.2022  la 
proiectul de hotărâre privind închirierea unui teren aparținând domeniului privat al comunei Șincai, județul Mureș; 
 Ținând cont de avizul comisiei de specialitate ; 
 Luând act de solicitarea Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., Sucursala Târgu Mureș, nr. 
15285/04.07.2022 prin care solicită efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea închirierii unui teren în 
suprafață de 135 mp aflat în domeniul privat al comunei Șincai,  

Având în vedere prevederile:  
- Art. 1777 – 1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată 
- art. 333 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 
      În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă închirierea terenului extravilan în suprafață de 135 mp aparținând domeniului privat al 
comunei Șincai, conform extrasului de carte funciară nr. 50545, către Societatea Națională de Gaze Naturale 
Romgaz S.A., Sucursala Târgu Mureș. 

Art.2. Scopul închirierii este pentru exploatare separator și rezervor îngropat la capul de erupție al sondei 
40 Șincai. 

Art.3 Perioada închirierii terenului care face obiectul prezentei este de 5 an de zile, începând cu data de 
31.08.2022 și până la data de 30.08.2027. 

Art.4. Prețul practicat pentru închiriere se stabilește la cuantumul de 5 euro/mp/an.  
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâre și pentru efectuarea demersurilor 

necesare pentru perfectarea contractului de închiriere se mandatează Primarul comunei Șincai, domnul Vasile 
Pop. 

Art.6. 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. 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului general 
U.A.T Șincai, delegat, Societatății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., Sucursala Târgu Mureș , 
Primarului comunei Șincai, ,  Instituției Prefectului – Județul Mureș pentru verificarea legalității, și se publică pe 
pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro. 

  

Viză de legalitate,                                                                                              Primar, 

SECRETAR GENERAL U.A.T delegat                                                   VASILE POP 

ONAC DAN – CRISTIAN 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind închirierea unui teren aparținând domeniului privat al comunei Șincai, 
județul Mureș  

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 privind proiectul de hotărâre privind închirierea unui teren aparținând domeniului privat al comunei 
Șincai, județul Mureș; 

Luând act de solicitarea Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., Sucursala Târgu Mureș, nr. 
15285/04.07.2022 prin care solicită efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea închirierii unui teren în 
suprafață de 135 mp aflat în domeniul privat al comunei Șincai, 
               În urma finalizări de către Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., Sucursala Târgu Mureș 
a lucrarii “ Îmbunătățire proces tehnologic prin montare separator și rezervor îngropat la capul de erupție al sondei 
40 Șincai” pe suprafața de teren de 600 mp închirită de la UAT Comuna Șincai în baza contractului de închiriere 
nr. 2202/31.08.2021, a rămas ocupată definitiv o suprafață de 135 mp. De asemenea a fost redată circuitului agricol 
suprafața de 435 mp. 
               Prin cererea nr. 15285/04.07.2022, Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., Sucursala Târgu 
Mureș solicită închirierea suprafeței de 135 mp pe o perioadă de 5 ani pentru exploatare separator și rezervor 
îngropat la capul de erupție al sondei 40 Sincai. 

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 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Comunei Șincai a 
Proiectului de hotărâre privind închirierea unui teren aparținând domeniului privat al comunei Șincai, județul 
Mureș. 

INIȚIATOR 
PRIMAR 

VASILE POP 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind închirierea unui teren aparținând domeniului privat al comunei Șincai, județul Mureș 
 

Luând act de solicitarea Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., Sucursala 
Târgu Mureș, nr. 15285/04.07.2022 prin care solicită efectuarea demersurilor legale pentru 
aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 135 mp aflat în domeniul privat al comunei 
Șincai, 

Având în vedere prevederile:  
-Art. 1777 – 1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-art. 333 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 

Proiectul de hotărâre privind închirierea unui teren aparținând domeniului privat al 
comunei Șincai, județul Mureș- este intocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
întrunind condițiile de necesitate, oportunitate și de legalitate. Drept urmare se acordă aviz 
favorabil pentru a fi înaintat Consiliului Local al Comunei Șincai în vederea dezbateri și 
aprobări. 

 
                                            SECRETAR GENERAL U.A.T delegat 

ONAC DAN - CRISTIAN 


