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HOTARAREA NR. 42 DIN 25.09.2020 
HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public de interes local al 
Comunei Şinca  a imobilului inscris in Cartea Funciara Nr. 101870 

 

 

Consiliul local al comunei Şinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de 25.09.2020; 

Analizand referatul de aprobare nr. 5204/28.08.2020 a primarului comunei, precum şi 

raportul de specialitate al compartimentului de cadastru si urbanism nr. 5205/ 28.08.2020 privind 

aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public de interes local al Comunei Şinca  a 

imobilului inscris in Cartea Funciara Nr. 101870; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca; 

Vazand prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, titlul VI, 

capitolul I privind proprietatea publica din Legea nr. 287 / 17.07.2009, privind Codul civil, cu 

modificarile si completarile ulterioare si  art. 284 - art. 287, art. 296, alin. 2 si anexa 4 din 

ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

In temeiul art. 129, alin. 2, lit. c) coroborat cu alin. 6, lit. c), art. 139, alin. 3, lit. 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, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

 

        HOTARASTE: 
 
 
 

Art. 1  Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al 

Comunei Şinca, a imobilului  inscris in C.F. nr. 101870 Sinca, identificat cu nr. top. 310.   

Art. 2  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primarul comunei 

Şinca prin personalul de specialitate. 

 

 

 

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA                    SECRETAR GENERAL 
                       POPA ADRIAN                                   GALEA CRINA MARIA 

 

 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi din totalul de 12 

   Prezenta s-a difuzat:     
- 1 ex. Institutia Prefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.; 

- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 

- 1 ex. B.C.P.I. Fagaras 

 


