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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind închirierea unui teren apartinand domeniului privat al 
Comunei Şincai 

 
           Având în vedere expunerea de motive a Primarului Comunei Şincai la 
Proiectul de hotarare privind închirierea unui teren apartinand domeniului privat al 
Comunei Şincai 
           Având in vedere cererea nr.1597/31.07.2018 şi cererea nr. 229/01.02.2019 ale 
S.N.G.N. ROMGAZ SA Sucursala Tg. Mureş 
           Având in vedere “Raportul de evaluare Teren extravilan, judeţul Mureş, 
Comuna Şincai” nr. 556/08.03.2019; 
           Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Şincai 
 Avand in vedere prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul 
concesiunilor; 
          Avand in vedere prevederile Legii nr.50/1991 (republicata)  privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructie, modificata si completata cu Legea 
nr.453/2001; 
          În temeiul prevederilor art.36, alin.5, lit.b) şi ale art. 123 alin. (1) precum și 
art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aproba închirierea terenului extravilan în suprafaţă de 600 mp apartinand 
domeniului privat al Comunei Şincai conform extrasului de CF 50545, către 
S.N.G.N. ROMGAZ SA 
Art.2. Perioada de închiriere este de 2 ani, iar taxa de închiriere se stabileste la 
suma de 4 euro/mp/an,  
Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
Primarului Comunei Şincai și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei 
Comunei Şincai. 
 
 Primar, 
 Huza Grigore 
Avizat pentru legalitate 
           Secretar, 
Suciu Ludovica Emilia 
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Expunere de motive 
la PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind închirierea unui teren apartinand domeniului privat al 
Comunei Şincai 

 
 
           Având in vedere cererea nr.1597/31.07.2018 şi cererea nr. 229/01.02.2019 ale 
S.N.G.N. ROMGAZ SA Sucursala Tg. Mureş 
           Având in vedere “Raportul de evaluare Teren extravilan, judeţul Mureş, 
Comuna Şincai” nr. 556/08.03.2019; 
          Avand in vedere prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul 
concesiunilor; 
          Avand in vedere prevederile Legii nr.50/1991 (republicata)  privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructie, modificata si completata cu Legea 
nr.453/2001; 
 
 
 
Luand act de cererea  nr.1597/31.07.2018 şi cererea nr. 229/01.02.2019    depusă 
de  S.N.G.N. ROMGAZ SA Sucursala Tg. Mureş   adresata UAT Comuna Şincai 
prin care se solicită închirierea/ concesionarea/ vanzarea unei suprafeţe de  600 mp 
apartinand domeniului privat al Comunei Şincai conform extrasului de CF 50545,  
supun spre aprobare închirierea suprafetei de teren respective către S.N.G.N. 
ROMGAZ SA Sucursala Tg. Mureş   pentru o perioadă de 2 de ani iar taxa de 
închiriere se stabileste la suma de 4 euro/mp/an 
 
 
 
 Primar, 
 
  Huza Grigore 
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Raport de specialitate 
la PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind închirierea unui teren apartinand domeniului privat al 
Comunei Şincai 

 
 
 
         Având in vedere cererea nr.1597/31.07.2018 şi cererea nr. 229/01.02.2019 ale 
S.N.G.N. ROMGAZ SA Sucursala Tg. Mureş           
        Având in vedere “Raportul de evaluare Teren extravilan, judeţul Mureş, Comuna 
Şincai” nr. 556/08.03.2019; 
În conformitate cu prevederile  
- Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor; 
- Legii nr.50/1991 (republicata)  privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructie, modificata si completata cu Legea nr.453/2001; 
       Proiectul de  hotărâre privind închirierea unui teren apartinand domeniului 
privat al Comunei Şincai se încadrează în limitele legale în vigoare  .                            
 
 
 
 
 
 
 
 Contabil, 
 
 Onac Dan Cristian 


