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Nr. 37/28.08.2020 
PROIECT DE HOTARARE 

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 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. 

 

 
 
 
 

                          INITIATOR                                   SECRETAR GENERAL 
                             PRIMAR                                     GALEA CRINA MARIA 
                     BARLEZ  VICTOR 
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REFERAT DE APROBARE 
 

 

            Avand in vedere faptul ca atribuţii ale consiliului local sunt si cele 

privind administrarea domeniului public şi privat al comunei si  tinand cont de 

prevederile din titlul VI, capitolul I privind proprietatea publica din Legea nr. 

287 / 17.07.2009, privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare 

si prevederile art. 284 - art. 287, art. 296, alin. 2 si anexa 4 din ordonanţa de 

urgenţă nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, initiez un proiect de hotărâre 

privind aprobarea treceri din domeniul privat in domeniul public de interes local 

al Comunei Şinca  a imobilului inscris in Cartea Funciara Nr. 101870 pentru ca 

destinatia imobilului este de camin cultural si astfel prin uzul sau si prin faptul 

ca se identifica interesul public, acest imobil trebuie sa fie in domeniul public.  

Situatie in care in cartea funciara este trecut la rubrica proprietari in acte 

Comuna Sinca –domeniul privat sa se treaca Comuna Sinca – domeniul public.  

In vedrea clarificarii situatiei imobielor aflate in inventarul bunurilor care 

apartin domeniului public al Comunei Sinca la poz. 84 din inventarul anexa la 

Hot. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov precum si 

al municipiilor, oraselor din judetul Brasov, se afla Camin Cultural Ohaba, nr. 

top 310, 311, in urma consultarii Cartii Funciare s-a constatat ca la inscrieri 

privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale se afla inscris Statul 

Roman. 

Prin HCL Sinca nr. 19 din 19.04.2019, a fost atestata apartenenta 

imobilului inscris in CF 101870 si 101823 in domeniul privat al Comunei Sinca. 

Prin documentatia tehnica cadastrala de masurare a suprafetei s-a constatat ca 

suprafata din Cartea Funciara este mult mai mica decat suprafata masurata a 

terenului. Masuratorile au fost efectuate in cadrul limitelor recunoscute si 

acceptate de proprietarii invecinati. Fiind vorba de o modificare a mentiunilor 

din Cartea Funciara, Ordinul 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 

continutul, modul de intocmire si receptie a documentatiilor cadastrale in Cartea 

Funciara, stabileste o procedura necontencioasa pentru inscrierea suprafetei 

rezultata din masuratori, cand aceasta este mai mica sau mai mare decat 

suprafata inscrisa in Cartea Funciara, inscriere care se face in mod normal pe 

baza documentatiei depuse la Oficiul de Cadastru.  



In cazul in cre suprafata din masuratori este mai mare decat suprafata 

inscrisa in Cartea Funciara, aceasta procedura este posibila doar daca suprafata 

din masuratori este mai mare cu un procent ce nu depaseste 5% din suprafata. 

In speta, suprafata imobilului in acte este de 1680 mp si cea reala 

masurata este de 2611 mp, astfel prin actiunea civila s-a rectificat suprafata 

imobilului conform sentintei civile nr. 264/2020 a Judecatoriei Fagaras. 

Totodata in Cartea Funciara nu este inscrisa constructia cu destinatie 

Camin Cultural, astfel, s-a intocmit documentatia de inscriere a constructiei pe 

terenul din Cartea Funciara sus aratata, iar conform  anexei 4 din ordonanţa de 

urgenţă nr. 57/2019 privind  Codul administrativ imobilul trebuie sa aiba 

apartenenta la domeniului public al comunei . 

Tinand cont de cele aratate mai sus aratate comunic proiectul de hotatrare 

compartimentului de cadastru si urbanism din cadrul aparatului de specialitate în 

vederea analizării şi întocmirii rapoartului de specialitate si supun spre aprobare 

proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul 

public de interes local al Comunei Şinca  a imobilului inscris in Cartea Funciara 

Nr. 101870 in sedinta ordinara din luna septembrie. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
BARLEZ  VICTOR 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Vazand prevederile art. 284 - art. 287, art. 296, alin. 2 si anexa 4 din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind  Codul administrativ si prevederile 

privindproprietatea publica din Legea nr. 287 / 17.07.2009, privind Codul civil, 

cu modificarile si completarile ulterioare, pentru imobilul din Cartea Funciara 

Nr. 101870 Sinca, nr. top 310 se propune trecerea din domeniul privat in 

domeniul public al comunei Sinca a imobilului amintit mai sus.  

          In prezent imobilul are destinatia de camin cultural al satului Ohaba. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Intocmit, Referent superior de specialitate- Alexandru Raica 
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