
   

 

 
ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 

 PRIMAR  

     

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Din 7.08 2019  
privind închirierea unui spaţiu din imobilul situat în localitatea  Sincai nr 145 aflat în 

domeniul public al comunei  Sincai  pentru amenajarea provizorie  a  unui cabinet medical  
 
    Consiliul Local al comunei  Sincai judeţul Mures ; 
               Având în vedere: 
               Referatul de aprobare  nr.2026/7.08 2019  a Primarului comunei Sincai , prin care se 
propune închirierea unui spaţiu din imobilul situat în localitatea Sincai nr 145  aflat în 
domeniul public al comunei Sincai pentru amenajarea provizorie  a  unui cabinet medical  . 
               Referatul de specialitate nr. 2027 din 7.08 2019   al Compartimentului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului; 
               Raportul de avizare al  Comisiilor de specialitate al Consiliului Local; 
                
             În temeiul prevederilor art 196  alin1, lit. a si art129 alin 1,2 lit c  ,pct.6  lit.a  din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRÂŞTE : 
 
             Art.1.Se aprobă închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 90,5 mp din imobilul   situat în 
localitatea  Sincai nr 145 aflat în domeniul public al comunei  Sincai  pentru amenajarea 
provizorie  a  unui cabinet medical   .     
         Art.2.Se aprobă  Contractul  de închiriere a spaţiului prevăzut  în art.1 , aflat în 
administrarea Consiliului Local al comunei Sincai   , în forma prezentată  în anexa nr.1,  parte  
integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.3. Inchirierea spatiului se face cu titlu  gratuit. 
          Art.4.Termenul de închiriere al spaţiului ce face obiectul prezentei hotărâri este  
provizoriu incepand cu data   de 14.08 2019  si pana la terminarea reparatiilor capitale  la 
cladirea Dispensarului .  
              Art.5. Se mandatează primarul  Comunei Sincai  ca în numele şi pentru Comuna  
Sincai  să  încheie şi să semneze contractul de închiriere. 
              Art.6. Prezenta se comunica  Primarului comunei Sincai  , Institutiei Prefectului 
Judetului Mures si se aduce la cunoştinţa publică  prin publicarea pe pagina de internet 
www.sincai.ro  

Primar, 
                                                          HUZA GRIGORE  
 
 
 
AVIZAT  
 Secretar, 
Suciu Ludovica Emilia  



   

 

 
ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 

 CONSILIUL LOCAL SINCAI  

     

 
HOTĂRÂREA NR. 

Din 13 .08 2019  
privind închirierea unui spaţiu din imobilul situat în localitatea  Sincai nr 145 aflat în 

domeniul public al comunei  Sincai  pentru amenajarea provizorie  a  unui cabinet medical  
 
    Consiliul Local al comunei  Sincai judeţul Mures ; 
               Având în vedere: 
               Referatul de aprobare  nr.2026/7.08 2019  a Primarului comunei Sincai , prin care se 
propune închirierea unui spaţiu din imobilul situat în localitatea Sincai nr 145  aflat în 
domeniul public al comunei Sincai pentru amenajarea provizorie  a  unui cabinet medical  . 
               Referatul de specialitate nr. 2027 din 7.08 2019   al Compartimentului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului; 
               Raportul de avizare al  Comisiilor de specialitate al Consiliului Local; 
                
             În temeiul prevederilor art 196  alin1, lit. a si  art129 alin 1,2 lit c  ,pct.6  lit.a  din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRÂŞTE : 
 
             Art.1.Se aprobă închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 90,5 mp din imobilul   situat în 
localitatea  Sincai nr 145 aflat în domeniul public al comunei  Sincai  pentru amenajarea 
provizorie  a  unui cabinet medical   .     
         Art.2.Se aprobă  Contractul  de închiriere a spaţiului prevăzut  în art.1 , aflat în 
administrarea Consiliului Local al comunei Sincai   , în forma prezentată  în anexa nr.1,  parte  
integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.3. Inchirierea spatiului se face cu titlu  gratuit. 
          Art.4.Termenul de închiriere al spaţiului ce face obiectul prezentei hotărâri este  
provizoriu incepand cu data   de 14.08 2019  si pana la terminarea reparatiilor capitale  la 
cladirea Dispensarului .  
          Art.5. Se mandatează primarul  Comunei Sincai  ca în numele şi pentru Comuna  Sincai  
să  încheie şi să semneze contractul de închiriere. 
          Art.6. Prezenta se comunica  Primarului comunei Sincai  , Institutiei Prefectului 
Judetului Mures si se aduce la cunoştinţa publică  prin publicarea pe pagina de internet 
www.sincai.ro  
                                                         PRESEDINTE DE SEDINTA 
                                                           FARCAS PETRU 
   
 
 
Contrasemneaza   
p. Secretar, 
KIS IZABELLA 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MURES 
COMUNA  SINCAI  

Nr.2026 DIN 7.08 2019  
 
 

REFERAT DE APROBARE  
privind închirierea unui spaţiu din imobilul situat în localitatea  Sincai nr 145 aflat în 

domeniul public al comunei  Sincai  pentru amenajarea provizorie  a  unui cabinet medical  
 
 
  
          Potrivit prevederilor art129 alin 1,2 lit c  ,pct.6  lit.a  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 
 , constituie patrimoniu  unitatii administrativ teritoriale bunurile mobile si 
imobile care apartin domeniului public si privat precum si drepturile si 
obligatiile cu caracter patrimonial, consiliul local al unitatii administrativ 
teritoriale hotarand inchirierea acestor bunuri in  conditiile legii.  
 
(6)In exercitarea  atributiilor  prevazute la alin  2 lit c ,consiliul local: 
a) hotareste  darea in administrare,concesionare,inchiriere sau dare in folosinta 
gratuita a bunurilor proprietate publica a  comunei,orasului  sau municipiului 
dupa caz,precum si serviciilor publice de interes local ,in conditiile legii;  
        Consider oportuna închirierea acestui imobil, avand in vedere   situatia  
creata prin decesul medicului de  familie din Comuna Sincai Dr Ciocea Nicolae, 
o serie de neajunsuri, cetateni nu au unde  beneficia de   servicii  medicale. 
Tinand cont si de faptul ca imobilul unde functiona Dispensarul uman  este  in 
reparatii capitale ,este necesar   inchirierea acestui spatiu provizoriu  pentru  
amenajarea unui   cabinet medical.Propun inchirierea spatiului cu titlu gratuit. 
       Fata de cele sus menţionate supun spre aprobarea Consiliului Local 
proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens. 
 

         
PRIMAR, 

 
HUZA GRIGORE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MURES 
COMUNA  SINCAI  

Nr.2027 DIN 7.08 2019  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind închirierea unui spaţiu din imobilul situat în localitatea  Sincai nr 145 aflat în 

domeniul public al comunei  Sincai  pentru amenajarea provizorie  a  unui cabinet medical  
 
 
  
          Potrivit prevederilor art129 alin 1,2 lit c  ,pct.6  lit.a  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 
 , constituie patrimoniu  unitatii administrativ teritoriale bunurile mobile si 
imobile care apartin domeniului public si privat precum si drepturile si 
obligatiile cu caracter patrimonial, consiliul local al unitatii administrativ 
teritoriale hotarand inchirierea acestor bunuri in  conditiile legii.  
Pct (6)In exercitarea  atributiilor  prevazute la alin  2 lit c ,consiliul local: 
a) hotareste  darea in administrare,concesionare,inchiriere sau dare in folosinta 
gratuita a bunurilor proprietate publica a  comunei,orasului  sau municipiului 
dupa caz,precum si serviciilor publice de interes local ,in conditiile legii;  
        Consider oportuna închirierea acestui imobil, avand in vedere   situatia  
creata prin decesul medicului de  familie din Comuna Sincai Dr Ciocea Nicolae 
o serie de neajunsuri, cetateni nu au unde  beneficia de   servicii  medicale. 
Tinand cont si de faptul ca imobilul unde functiona Dispensarul uman  este  in 
reparatii capitale ,este necesar   inchirierea acestui spatiu provizoriu  pentru  
amenajarea unui   cabinet medical cu titlu gratuit. 
       Fata de cele sus menţionate supun spre aprobarea Consiliului Local 
proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens. 
 

         
                                                                Secretar  

Suciu Ludovica Emilia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


