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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 09.03 2017 

pentru modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al Comunei Șincai, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai 

nr. 17/2001 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 
3/2009, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002 şi modificat prin 

Hotărârea Guvernului României nr. 580/2009 

Consiliul local al comunei Șincai,Întrunit în şedinţa extrordinară din data de 09.03.2017 

 

 Având în vedere prevederile: 

 

 -Art. 36 aliniatul (2) litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 -Art. 3 aliniatul (4) şi Art. 21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Hotărârii Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

 -Hotărârii Guvernului României nr. 964/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Mureş, Anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Șincai”, modificată 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 913/2009; 

 -Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3471/2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice; 

 -Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 16/2001 privind 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Șincai, Anexa nr. 1, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 24/2008,  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4), art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), 
alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Șincai – Secţiunea I Bunuri 
imobile, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 17/2001 şi modificat 
prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 3/2009 şi atestat prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 964/2002, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 
913/2009, se modifică şi se completează după cum urmează: 

a) Se modifică şi se actualizează valorile de inventar la poziția 71,  având elementele de 
identificare cuprinse în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri, în urma finalizării 
investiţiei ”Alimentarea cu apă potabilă a Comunei Șincai, Județul Mureș” finanțată prin OG 
nr. 7/2003. 



b) După poziţia nr. 113, se completează inventarul bunurilor cu 6 poziţii noi, respectiv cu poziţiile 
nr. 114, 115, 116, 117, 118 și 119, având elementele de identificare cuprinse în anexa nr. 2 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri, în urma finalizării ”Alimentarea cu apă potabilă a 
Comunei Șincai, Județul Mureș” finanțată prin OG nr. 7/2003. 

 

Art. 2. Restul poziţiilor rămân neschimbate. 

 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul  comunei Șincai şi 
referentul cu probleme de contabilitate. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Șincai, în termenul 
prevăzut de lege, primarului  comunei Șincai şi Prefectului Judeţului Mureş şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www.primariasincai.ro  
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