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HOTARAREA NR.14 DIN 27.03.2020 

 
 
 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind modificarea si completearea H.C.L. Sinca nr. 4 din 31.01.2020 privind insusirea si 
aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale 100966, 

102338, 102080,102083 aflate in intravilanul localitatii Persani, Comuna Sinca, Judetul 
Brasov 

 
 
 

Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de 27.03.2020; 
            Având în vedere referatul de aprobare nr. 1237/27.02.2020 a primarului comunei, precum 
şi raportul de specialitate intocmit de  persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. sa execute lucrari de 
cadastru, geodezie si cadastru Siloae Stefan si inregistrat la comuna Sinca sub numarul 
1238/27.02.2020, privind modificarea si completearea H.C.L. Sinca nr. 4 DIN 31.01.2020 
privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor cu numerele 
cadastrale 100966, 102338, 102080, 102083 aflate in intravilanul localitatii Persani, Comuna 
Sinca, Judetul Brasov, precum si planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere 
de alipire intocmite de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. sa execute lucrari de cadastru, 
geodezie si cadastru Siloae Stefan; 
            Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca; 

 In baza : 
-art. 879 si art. 880 din codul civil al Romaniei adoptat prin Legea 287/2009, republicata cu 
modificarile si complectarile ulterioare, 
-art 25, alin. 2 din Legea nr. 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare,republicatăcu 
modificarile si complectarile ulterioare, 
-art.100, art. 132 - art. 135 din Ordinul nr. 700 / 2014 alAgenţia Naţională de Cadastru si 
Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară; 

 În temeiul art. 129, alin. 2, litera c) coroborat cu  alin. 6, litera c) si  art. 139,  alin. 3, 
litera e), art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197 si   art. 198, alin. 1 si alin. 2 din ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind  Codul administrativ. 

 
 

HOTARASTE: 
 
 

Art. I. Se  modifica si completeaza articolul 2, aliniatul 2 al H.C.L. Sinca nr. 4 din 31.01.2020,  
privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor cu numerele 



cadastrale 100966, 102338, 102080,102083 aflate in intravilanul localitatii Persani, Comuna 
Sinca, Judetul Brasov si va avea urmatorul cuprins: 
           ,, Prin alipirea terenurilor identificate la alin. 1 se va forma un corp de proprietate nou cu 
un nou numar cadastral, avand suprafata de 6623 mp. situat in  intravilanul localitatii Persani, 
Comuna Sinca, Judetul Brasov, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului 
intocmit de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. sa execute lucrari de cadastru, geodezie si 
cadastru Siloae Stefan, anexa integranta la prezenta hotarare,, 

 
 
 

 
        PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL 
        JANCSÓ MARCELA ELENA                    GALEA CRINA MARIA 

 
 
 
 

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de  13  voturi pentru,  13  consilieri prezenţi din totalul de 13 
 
 
Prezenta Hotarare se va difuza la : 
1ex.Institutia Prefectului Brasov ; 
1ex. Primar; 
1ex. Dosar consiliu/afisaj; 
1 ex. Notar public 
1 ex. B.C.P.I. Fagaras 
 

 
 
 
 





r--------------------ANEXĂ LA HCL SINCA NR. 14 DIN 27.03.2020

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de alipire
SCARA I: 1000 
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