
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 
Nr. 8 / 28.02.2020 

PROIECT DE HOTARARE 
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; 

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,, 

 
 

                         INIŢIATOR                                                   
                            PRIMAR                                               SECRETARGENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 
CO MUNA ŞINCA 

Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov 
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

Nr. 1238/27.02.2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
Subsemnatul Siloae Ștefan, persoană fizică autorizată ANCPI să execut lucrări în 

domeniul cadastrului si cărtii funciare, am fost solicitat de către Primăria comunei 
Șinca pentru a înscrie în cartea funciară a alipirii imobilelor cu nr. cad.100966 din CF 
100966, nr.cad.102338 din CF 102338, nr.cad.102083 din CF 102083 si a nr.cad.102080 
din CF 102080 ale comunei Șinca care sunt situate pe amplasamentul noii clădiri a scolii 
din Perșani. 

În urma introducerii la BCPI Făgăraș în vederea receptiei lucrării de alipire, 
acesta ne-a respins lucrarea pe motiv că se modifică suprafata totala din acte a celor  
4 imobile care intră în alipire de la 6623 mp. la 6624mp, modificare nepermisă de 
Regulamentul 700/2014 în cadrul unei lucrări de alipire.    
           Modificarea suprafetei a rezultat din următoarea situație: 
 În baza de date digitală a OCPI Brasov imobilele care intră în alipire au următoarele  
suprafete: 

- nr. cad.100966 are 900,22 mp, iar în cartea funciară s-a rotunjit la 900 mp. 
- nr. cad.102338 are 338,32 mp, iar în cartea funciară s-a rotunjit la 338 mp. 
- nr. cad.102083 are 5062,80mp, iar în cartea funciară s-a rotunjit la 5063 

mp. 
- nr. cad.102080 are 322,26 mp, iar în cartea funciară s-a rotunjit la 322 mp. 

           Total suprafată digitală = 6623,60, rotunjit 6624, iar în cartea funciară am 6623 
                                                        mp 
            Pe astfel de spețe, OCPI ne-a acceptat astfel de modificări ale suprafetei rezultate 
în urma rotunjirilor, pentru imobile intrate în alipire. BCPI Fagaras, prin inspectorul 
său, nu a acceptat această situatie si ne-a cerut să modificăm geometria unui imobil din 
baza lor de date pentru a cădea pe suprafata de 6623 mp, ceea ce nu este tocmai 
regulamentar. Bazându-mă pe experienta anterioară, am solicitat ca în HCL nr. 
4/31.01.2020 sa se aprobe alipirea si suprafata imobilului rezultat de 6624 mp. 
            Urmare a situatiei create, si pentru a nu mai lungii prin contestatii finalizarea 
lucrării, vă solicit să modificati, printr-o hotărâre de consiliu local, articolul care 
prevede că suprafata imobilului rezultat în urma alipirii este de 6623 mp si nu de 6624 
mp. 
 

 
 

 
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA A.N.C.P.I. 

SILOAE STEFAN 
 

 
 
 
 



ROMÂNIA 
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Nr. 1237/27.02.2020 

 
 

REFERATUL DE APROBARE 
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 
 

            Avand in vedere proiectul de hotarare 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, referatul de respingere al documentatiei de 
alipire depuse avand la baza ca motivare ca prin alipirea terenurilor identificate in cartile 
funciare enumerate mai sus, se va forma un corp de proprietate nou cu un nou numar 
cadastral, avand suprafata de 6623 mp. si nu in suprafata de 6624 asa cum s-a aprobat prin 
H.C.L. Sinca nr. 4 din 31.01.2020. Diferenta de 1 mp. rezulta din rotunjirea suprafetelor 
inscrise in cartea funciara ale imobilelor care au intrat in alipire. 
Astfel a fost necesara refacerea documentatiei cadastrale de alipire conform referatului de 
respingere si a 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. 
         Drept pentru care supun dezbaterii si aprobarii a proiectului de hotarare 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 in 
sedinta ordinara din luna martie 2020. 
 
 

 
 

PRIMAR 
BARLEZ  VICTOR 
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