
  

 

 

 
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      

PROIECT DE  HOTĂRÂRE  
Din    29.07 2020 

Privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Sincai  
a unui drum apartinand domeniului public al comunei Sincai  ,  

 
                      Consiliul local al comunei  Șincai, județul Mureș, întrunit în ședința ordinară; 
            Având în vedere: 

Expunerea de motive nr 1746/2020  ,raportul de specialitate  nr 1747/2020precum și avizul 
favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Șincai; 

            În conformitate cu prevederile: 
-Art. 9, alin. (34) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996; 
-Ordinul nr. 979 din 5 august 2016 privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor 
sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, 
finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară; 
-Ordinul 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară; 
-Ordonanței de urgență nr.35 din 28 iunie 2016privind modificarea și completarea Legii cadastrului 
și a publicității imobiliare nr. 7/1996; 

                      Ținând cont de prevederile art.59^1 din Legea nr.18/1991 legea fondului funciar. 
               În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și c), alin. (4), lit. g), alin. (5), lit. c), art. 286, alin. (4),   
               Anexa 4, pct. 1 și 10 și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind       
                Codul administrativ, 

                                            Hotărăște: 
 

             Art.1. Se aprobă înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Șincai a a unui drum apartinand 
domeniului public al comunei Sincai  , dupa cum urmeaza: 

Nr 
crt 

Denumire drum amplasament  
(intravilan-extravilan) 

Suprafata masurata 
mp 

Lungimea 
masurata  (M) 

1 Drum communal DC 141 A Comuna Sincai  
sat Sincai. Sat Pusta Intravilan-Extravilan 

7772 880 

           Art.2.   Imobilele menționate la articolul 1 din prezenta hotărâre nu fac obiectul vreunui litigiu. 
           Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei horărâri se împuternicește Primarul 
comunei Șincai, D-l. Huza Grigore. 
           Art.4. Prezenta horărâre se comunică la: Instituția Prefectului-Județul Mureș; OCPI Mureș, 
Compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, Primarului 
Comunei Șincai pentru a fi adusă la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare.      
                                                                                                         PRIMAR                                                                                                                         

                                                                                    HUZA GRIGORE 
   Avizat pentru legalitate,      
   Secretar general 
 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      

  HOTĂRÂREA NR  
Din    31.07 2020 

Privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Sincai  
a unui drum apartinand domeniului public al comunei Sincai  ,  

 
                      Consiliul local al comunei  Șincai, județul Mureș, întrunit în ședința ordinară; 
            Având în vedere: 

Expunerea de motive nr 1746/2020  ,raportul de specialitate  nr 1747/2020precum și avizul 
favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Șincai; 

            În conformitate cu prevederile: 
-Art. 9, alin. (34) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996; 
-Ordinul nr. 979 din 5 august 2016 privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor 
sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, 
finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară; 
-Ordinul 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară; 
-Ordonanței de urgență nr.35 din 28 iunie 2016privind modificarea și completarea Legii cadastrului 
și a publicității imobiliare nr. 7/1996; 

                      Ținând cont de prevederile art.59^1 din Legea nr.18/1991 legea fondului funciar. 
               În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și c), alin. (4), lit. g), alin. (5), lit. c), art. 286, alin. (4),   
               Anexa 4, pct. 1 și 10 și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind       
                Codul administrativ, 

                                            Hotărăște: 
 

             Art.1. Se aprobă înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Șincai a a unui drum apartinand 
domeniului public al comunei Sincai  , dupa cum urmeaza: 

Nr 
crt 

Denumire drum amplasament  
(intravilan-extravilan) 

Suprafata masurata 
mp 

Lungimea 
masurata  (M) 

1 Drum communal DC 141 A Comuna Sincai  
sat Sincai sat Pusta Intravilan-Extravilan 

7772 880 

           Art.2.   Imobilele menționate la articolul 1 din prezenta hotărâre nu fac obiectul vreunui litigiu. 
           Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei horărâri se împuternicește Primarul 
comunei Șincai, D-l. Huza Grigore. 
           Art.4. Prezenta horărâre se comunică la: Instituția Prefectului-Județul Mureș; OCPI Mureș, 
Compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, Primarului 
Comunei Șincai pentru a fi adusă la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare.      
 

                                                                                   PRESEDINTE DE SEDINTA 
                                                                                   MACAVEI PETRALIANA RODICA                                                                                     

   Avizat pentru legalitate,      
   Secretar general 
 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 
Nr 1876din 16.07 2019  

     

 
 

EXPUNERE DE  MOTIVE  
Privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Sincai  
a unui drum apartinand domeniului public al comunei Sincai  ,  

 
 
 

Primarul comunei Sincai , 
               În conformitate cu prevederile: 

- Art. 9, alin. (34) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996; 
- Ordinul nr. 979 din 5 august 2016 privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor 

sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, 
finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară; 

- Ordinul 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară; 

-  Ordonanței de urgență nr.35 din 28 iunie 2016privind modificarea și completarea Legii cadastrului 
și a publicității imobiliare nr. 7/1996; 

- Ținând cont de prevederile art.59^1 din Legea nr.18/1991 legea fondului funciar. 
Propun ; 

                  înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Sincai a unui drum apartinand domeniului  
public al comunei Sincai  ,  

Drum communal DC 141 A Comuna Sincai  
sat Sincai sat Pusta .Intravilan-Extravilan 

7772 880 

   .   Imobilele menționat din prezenta hotărâre nu fac obiectul vreunui litigiu. 
 

                                        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 1747 din 29.07 2020   

     

 
 

Raport  de specialitate  
 

Privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Sincai  
a unui drum apartinand domeniului public al comunei Sincai  ,  

 
 
 

Primarul comunei Sincai , 
               În conformitate cu prevederile: 

- Art. 9, alin. (34) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996; 
- Ordinul nr. 979 din 5 august 2016 privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor 

sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, 
finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară; 

- Ordinul 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară; 

-  Ordonanței de urgență nr.35 din 28 iunie 2016privind modificarea și completarea Legii cadastrului 
și a publicității imobiliare nr. 7/1996; 

- Ținând cont de prevederile art.59^1 din Legea nr.18/1991 legea fondului funciar. 
Propun ; 

                  înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Sincai a unui drum apartinand domeniului  
public al comunei Sincai  ,  

Drum communal DC 141 A Comuna Sincai  
sat Sincai Sapt Pusta .Intravilan-Extravilan 

7772 880 

   .   Imobilele menționat din prezenta hotărâre nu fac obiectul vreunui litigiu. 
 

                                        INSPECTOR 
                        Ing. Fagaras Vasile Valentin                                       
 


