
                                                                          

PROIECT DE HOTARARE  

DIN  4.09  2019 

Pentru modificarea   H.C.L NR  22 din 19.07 2019 
privind schimbarea  destinatiei  imobilului 

Scoala  generala  Lechincioara   Sat  Lechincioara nr 48 comuna Sincai    in  vederea demolarii cladirii si 

amenajarii  pe terenul ramas liber dupa demolare  a unui parc, 

 

                             Consiliul local Sincai  jud.Mures 

                             Avand  in vedere cu prevederile  art. 3 alin. (1) si alin. (4), din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare; 

                                     Avand in vedere Anexa nr.87 din    Inventarul bunurilor care apartin domeniului Public 

al comunei Sincai   la Hotararea Guvernului nr.   964/17.09 22002 - Hotarare privind atestarea 

domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din 

judetul Mures; 

                                       Avand in vedere prevederile art. 12, alin. (6) din Legea nr. 1/05.01.2011, educatiei 

nationala cu modificarile si completarile ulterioare si       OMENCS NR 5819/25.11 2016.                 

     Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului  comunei Sincai in calitate de 

initiator al proiectului de hotarare, inregistrata sub nr2163  din 4.09  2019. 

      Avand in vedere Raportul de specialitate nr.  2164  din 4.09 2019    intocmit de  

Serviciul  de specialitate,  

               Avand in vedere  avizul de comisiei de  specialitate  din cadrul Consiliului  local Sincai. 

               Avand in vedere adresa nr.  534/11.06 2019   a Scolii Gimnaziale   Sincai  privind  

Acordul  Consiliului de  administratie al Scolii Gimnaziale Sincai .   Avand in vedere  adresa  nr 

4550/6.06 2019   a Inspectoratului judetean Mures. 
                     Ţinând cont de prevederile art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art.139 alin. 

(3) lit. e), art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

                                          HOTARESTE: 

 

          Art I(1.Se aproba si se modifica  art 1a HCL NR 22 .din 19.07 2019 privind  schimbarea  

destinatiei  imobilului Scoala  generala  Lechincioara   Sat  Lechincioara nr 48 comuna Sincai    in 

Depozit de  material care va avea urmatorul continut: 

               (1)Se aproba schimbarea  destinatiei  imobilului Scoala  generala  Lechincioara   Sat  

Lechincioara nr 48 comuna Sincai    in  vederea  demolarii  cladirii si amenajarii  pe terenul  

ramas  liber dupa demolare  a unui parc. 

  Art II.Restul articolelor raman neschimbate. 

  Art III   Prezenta   hotarare se comunica Institutiei Prefectului  judetului Mures,Inspectoratul  

Scolar Judetean Mures,Scoala generala Sincai.Site-ul official al Primariei Sincai 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      



 

                                                                              
 

 

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 

Nr.2163 DIN  4.09 2019        2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

PENTRU MODIFICARE  HCL NR  22 din 19.07 2019 
privind schimbarea  destinatiei  imobilului 

Scoala  generala  Lechincioara   Sat  Lechincioara nr 48 comuna Sincai    in  vederea demolarii cladirii si 

amenajarii per  terenul ramas liber dupa demolare a unui parc, 

 

 

     A                             Avand  in vedere cu prevederile  art. 3 alin. (1) si alin. (4), din Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare; 

                                     Avand in vedere Anexa nr.87 din    Inventarul bunurilor care apartin domeniului Public 

al comunei Sincai   la Hotararea Guvernului nr.   964/17.09 2002 - Hotarare privind atestarea 

domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din 

judetul Mures; 

                                       Avand in vedere prevederile art. 12, alin. (6) din Legea nr. 1/05.01.2011, educatiei 

nationala cu modificarile si completarile ulterioare si       OMENCS NR 5819/25.11 2016 

     Avand in vedere Referatul de aprobare  a Primarului  comunei Sincai in calitate de 

initiator al proiectului de hotarare, inregistrata sub nr 2163 in 4.09 2019. 

      Avand in vedere Raportul de specialitate nr.  2164  din  4.09 2019    intocmit de  

Serviciul  de specialitate  

                      Avand in vedere  avizul de comisiei de  specialitate  din cadrul Consiliului  local 

Sincai. 

           Avand in vedere adresa nr.  534/11.06 2019   a Scolii Gimnaziale   Sincai  privind  

Acordul  Consiliului de  administratie al Scolii Gimnaziale Sincai .   Avand in vedere  adresa  nr 

4550/6.06 2019   a Inspectoratului judetean Mures 

Avand in vedere adresa nr 36430/2019 a Ministerului Educatiei Nationale.  

Tinand  cont ca  acest imobil se afla in pericol de prabusire  . 

                  Avand in vedere cele mentionate propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local 

Sincai Proiectul de hoatarare privind schimbarea  destinatiei  imobilului  Scoala  generala  

Lechincioara   Sat  Lechincioara nr 48 comuna Sincai    in  vederea demolarii cladirii si amenajarii 

perterenul ramas liber dupa demolare a unui parc, 

 

 

 

                                                                                          PRIMAR 

 

                                                                                          HUZA GRIGORE 

 

 



                                                                            
 

 

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 

Nr.2164 DIN  4.09 2019        2019 

 

 

 

Raport de specialitate  

PENTRU MODIFICARE  HCL NR  22 din 19.07 2019 
privind schimbarea  destinatiei  imobilului 

Scoala  generala  Lechincioara   Sat  Lechincioara nr 48 comuna Sincai    in  vederea demolarii cladirii si 

amenajarii per  terenul ramas liber dupa demolare a unui parc, 

 

 

                                     Avand  in vedere cu prevederile  art. 3 alin. (1) si alin. (4), din Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare; 

                                     Avand in vedere Anexa nr.87 din    Inventarul bunurilor care apartin domeniului Public 

al comunei Sincai   la Hotararea Guvernului nr.   964/17.09 2002 - Hotarare privind atestarea 

domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din 

judetul Mures; 

                                       Avand in vedere prevederile art. 12, alin. (6) din Legea nr. 1/05.01.2011, educatiei 

nationala cu modificarile si completarile ulterioare si       OMENCS NR 5819/25.11 2016 

     Avand in vedere Referatul de aprobare  a Primarului  comunei Sincai in calitate de 

initiator al proiectului de hotarare, inregistrata sub nr 2163 in 4.09 2019. 

      Avand in vedere Raportul de specialitate nr.  2164  din  4.09 2019    intocmit de  

Serviciul  de specialitate  

                      Avand in vedere  avizul de comisiei de  specialitate  din cadrul Consiliului  local 

Sincai. 

           Avand in vedere adresa nr.  534/11.06 2019   a Scolii Gimnaziale   Sincai  privind  

Acordul  Consiliului de  administratie al Scolii Gimnaziale Sincai .   Avand in vedere  adresa  nr 

4550/6.06 2019   a Inspectoratului judetean Mures 

Avand in vedere adresa nr 36430/2019 a Ministerului Educatiei Nationale.  

Tinand  cont ca  acest imobil se afla in pericol de prabusire  . 

                  Avand in vedere cele mentionate propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local 

Sincai Proiectul de hoatarare privind schimbarea  destinatiei  imobilului  Scoala  generala  

Lechincioara   Sat  Lechincioara nr 48 comuna Sincai    in  vederea demolarii cladirii si amenajarii 

perterenul ramas liber dupa demolare a unui parc, 

 

                  Hotararea Consiliului Local Sincai   adoptata  va intra in vigoare doar dupa obtinerea 

avizului conform al Ministerului  Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. 

 

                      Secretar  
                    Suciu Ludovica Emilia  

 


