
 
  

 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
CONSILIUL LOCAL  
 

     

                                                 PROIECT DE HOTARARE  
                                                       Din  17.03      2020 

 privind aprobarea   reactualizarii Plan Urbanistic General al Comunei SINCAI 
cu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia 

 
Primarul comunei Sincai  jud Mures, Huza Grigore  .; 

Avand in vedere necesitatea reactualizarii  Planului Urbanistic General al Comunei 

SINCAI , cu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia, 

Ținând cont de prevederile: 

Legii nr  350  din 2001 privind amenajarea  teritoriului  si urbanismului  actualizata: 

Art  2 alin 2 ,art 8 ,alin 2 din legea nr 50/1991 privind autorizarea  executarii 

lucrarilor de constructiii-actualizata: 

Prevederile Legii  nr 273/2006 privind finantele  publice locale-actualizata 

\In temeiul  art 134 ,alin 4,art 139,art 196  alin 1 lit a din Ordonanta de Urgenta nr 57  

din 3  iulie 2019  privind Codul  Administrativ: 

 

;                                         HOTARESTE : 

Art. 1. Se aprobă  necesitatea reactualizarii  Planului Urbanistic General al Comunei 

SINCAI , cu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia . 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul Comunei  Sincai si  compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de 

specialitate  a primarului comunei Sincai . 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Sincai 

, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Sincai , Instituției Prefectului Județului 

Mureș, compartimentului financiar  contabil precum si  altor institutii publice  implicate in 

procesul de reactualizare a  PUG  Comuna Sincai  şi se aduce la cunoștință publică prin 

afișare la sediul primăriei şi pe pagina de internet a primăriei.  
                                                       

                                                                                               PRIMAR 

                                                                                           HUZA GRIGORE  

 

 

      Avizeaza  

 ,Secretar general  

Suciu Ludovica Emilia  

 

 



Comuna  Sincai  

JUD Mures 

Nr 677 din 17.03 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea   reactualizarii Plan Urbanistic General al Comunei SINCAI 
cu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia 

 
Primarul comunei Sincai  jud Mures, Huza Grigore  .; 

Avand in vedere necesitatea reactualizarii  Planului Urbanistic General al Comunei 

SINCAI , cu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia, 

Ținând cont de prevederile: 

Legii nr  350  din 2001 privind amenajarea  teritoriului  si urbanismului  actualizata: 

Art  2 alin 2 ,art 8 ,alin 2 din legea nr 50/1991 privind autorizarea  executarii 

lucrarilor de constructiii-actualizata: 

Prevederile Legii  nr 273/2006 privind finantele  publice locale-actualizata 

\In temeiul  art 134 ,alin 4,art 139,art 196  alin 1 lit a din Ordonanta de Urgenta nr 57  

din 3  iulie 2019  privind Codul  Administrativ: 

 

;                                       propun; 

Art. 1. Se aprobă  necesitatea reactualizarii  Planului Urbanistic General al Comunei 

SINCAI , cu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia . 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul Comunei  Sincai si  compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de 

specialitate  a primarului comunei Sincai . 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Sincai 

, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Sincai , Instituției Prefectului Județului 

Mureș, compartimentului financiar  contabil precum si  altor institutii publice  implicate in 

procesul de reactualizare a  PUG  Comuna Sincai  şi se aduce la cunoștință publică prin 

afișare la sediul primăriei şi pe pagina de internet a primăriei.  
                                                       

                                                                                               PRIMAR 

                                                                                           HUZA GRIGORE  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comuna  Sincai  

JUD Mures 

Nr 678 din 17.03 2020 

 

 

RAPORT DE  SPECIALITATE 
 

privind aprobarea   reactualizarii Plan Urbanistic General al Comunei SINCAI 
cu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia 

 
 
 
 

Secretarul comunei Sincai.; 

Avand in vedere necesitatea reactualizarii  Planului Urbanistic General al Comunei 

SINCAI , cu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia, 

Ținând cont de prevederile: 

Legii nr  350  din 2001 privind amenajarea  teritoriului  si urbanismului  actualizata: 

Art  2 alin 2 ,art 8 ,alin 2 din legea nr 50/1991 privind autorizarea  executarii 

lucrarilor de constructiii-actualizata: 

Prevederile Legii  nr 273/2006 privind finantele  publice locale-actualizata 

\In temeiul  art 134 ,alin 4,art 139,art 196  alin 1 lit a din Ordonanta de Urgenta nr 57  

din 3  iulie 2019  privind Codul  Administrativ 

                                    Propun; ,  spre aprobarea Consiliului Local al Comunei SINCAI  
proiectul de Hotărâre privind necesitatea reactualizarii  Planului Urbanistic General al 

Comunei SINCAI , cu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia . 
                                                       

                                                                                                

,Secretar general  UAT 

Suciu Ludovica Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
CONSILIUL LOCAL  
 

     

                                                    HOTĂRÂREA nr 
                                                       Din                 2020 

 privind aprobarea   reactualizarii Plan Urbanistic General al Comunei SINCAI 
cu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia 

 
Consiliul Local al Comunei Sincai , întrunit în şedinţă de lucru  din luna  martie  2020 .; 

Având în vedere:Referatul de aprobare  a primarului  comunei Sincai în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre înregistrat cu  nr. 677 din  17.03 2020              

- Raportul de specialiate întocmit de secretar,  nr 678 din  17.03  2020 
- Avizul comisiei de specialitate – Comisia învățământ, sănătate și familie, muncă și 

protecție socială, protecție copii, tineret și sport, protecția mediului și turism, amenajarea 
teritoriului și urbanism.   
Ținând cont de prevederile: 
Legii nr  350  din 2001 privind amenajarea  teritoriului  si urbanismului  actualizata: 
Art  2 alin 2 ,art 8 ,alin 2 din legea nr 50/1991 privind autorizarea  executarii lucrarilor de 

constructiii-actualizata: 
Prevederile Legii  nr 273/2006 privind finantele  publice locale-actualizata 
\In temeiul  art 134 ,alin 4,art 139,art 196  alin 1 lit a din Ordonanta de Urgenta nr 57  din 

3  iulie 2019  privind Codul  Administrativ: 
 

;                                         HOTARESTE : 

Art. 1. Se aprobă  necesitatea reactualizarii  Planului Urbanistic General al Comunei 
SINCAI , cu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia . 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
Primarul Comunei Sincai  si  compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate  a primarului comunei Sincai . 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Sincai , în 
termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Sincai , Instituției Prefectului Județului Mureș, 
compartimentului financiar  contabil precum si  altor institutii publice  implicate in procesul de 
reactualizare a  PUG  CoMUNA Sincai  şi se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 
primăriei şi pe pagina de internet a primăriei.  
                                                       

                                                                                               Presedinte de sedinta 

                                                                                     MACAVEI PETRALIANA RODICA 

 

 

Contrasemneaza  

,Secretar general  

Suciu Ludovica Emilia        

 


