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HOTĂRÂREA nr. 59 

din 22.12.2022 

 

privind aprobarea retragerii unității adminsitrativ teritoriale Comuna Șincai din Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „ Transilvania Gheorghe Șincai” 

 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă ordinară, din data de 22.12.2022, ora 10:00. 

Analizând:  

- Referatul de aprobare nr. 4179/20.12.2022 întocmit de către inițiator și Raportul de specialitate nr. 4180  

/20.12.2022 întocmit de către Secretarul general, precum și  Proiectul de privind aprobarea retragerii unității 

adminsitrativ teritoriale Comuna Șincai din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Transilvania Gheorghe Șincai”; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Șincai nr. 3/10.02.2012 care vizează asocierea şi participarea unităţii 

administrativ teritoriale comuna Șincai la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania 

Ghoerghe Șincai”  

Având în vedere prevederile: 

 - art. 5 lit. i), ale art. 89-92, ale art. 132  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-  art. 27 lit. b) din Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe 

Șincai”, 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. (1), ale alin. (2) lit. e) coroborat cu alin. (9) lit. c), ale art. 139 

alin. (3) lit. f), ale art. 140 alin.(1) și alin. (3), 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  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1. Se aprobă retragerea unității administrativ teritoriale Comuna Șincai din cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „ Transilvania Gheorghe Șincai”. 

Art.2. Se mandatează Primarul comunei Șincai să efectueze demersurile necesare în vederea ducerii la 

îndeplinire a prezentei Hotărâri. 

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. 

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

Șincai, Prefectului Județului Mureș, Primarului comunei Șincai, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ 

Transilvania Gheorghe Șincai”  și se publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro . 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnează: Secretar General 

………………….………………… 

Toma Dragoș 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  

 

Președinte de ședință 

………………….………………… 

Șandor Viorica 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  
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