ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL ŞINCA
ŞincaVeche,Str.Principală nr.314, jud.Braşov
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com

HOTARAREA NR. 51. DIN 27.11.2020
HOTĂRARE A CONSILIULUI LOCAL
privind modificarea si completarea Hotararii nr. 33 din 26.06.2020 privind atestarea
apartenenţei la domeniul public a unor imobile situate în extravilanul comunei Sinca,
judeţul Braşov
Consiliul local al comunei Șinca întrunit în sedință ordinară din data de 27.11.2020;
Avand in vedere referatul de aprobare nr. 6687 din data de 03.11.2020 a primarului
comunei, precum si raportul de specialitate al compartimentului de cadastru si urbanism nr. 6688
din data de 03.11.2020 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 33 din 26.06.2020
privind atestarea apartenenţei la domeniul public a unor imobile situate în extravilanul comunei
Sinca, judeţul Braşov;
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca;
Tinand cont de adresele si planurile parcelare intocmite de prestatorii contractelor, care au
măsurat si identificat toate imobilele existente în tarlalele masuratesi situate in Comuna Sinca,
adresa inaintata catre A.N.I.F. – filial Brasov si raspunsul acestora privind situatia juridica de
proprietate a terenurilor si constructiilor aflate in administrarea A.N.I.F. – filial Brasov amplasate
in cadrul tarlalelor masurate;
Luand act de prevederile :
- art. 286 si anexa 4 din ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- art. 3, lit. a), art. 5 lit.c) şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, aprobata si republicata de Legea nr. 82/1998,
- Legea nr.18/1991, legea fondului funciar cu modificările și completările ulterioare,
- art. 24, alin. 1-3, art. 27, art. 28, alin. 5-7, art. 41 dinLegea nr. 7/1996 legea cadastrului și
publicității imobiliare, republicată,
- Ordinului A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie
şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,
- art. 858-861, art. 863, lit. f), art. 881 din Legea nr. 287/2009 privindCodul Civil,
modificatășicompletatăprinLegea nr. 71/2011 pentrupunereaînaplicare a Legii nr.
287/2009;
În temeiul dispozitiilor art. 129, alin. 2, lit. c) coroborat cu alin. 6, lit. c), art. 139, art.
196, alin. 1, lit. a), art. 197 si art. 198, alin. 1 sialin. 2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE:

Art. unic. Se modifica si completeaza anexa nr. 1 la Hotararea nr. 33 din 26.06.2020
( 1) Se modifica anexa nr. 1 la Hotararea nr. 33 din 26.06.2020 astfel:
La nr. crt. 7-DE 1384 coloana aferenta suprafetei din 6496 mp.in 6497 mp., la nr. crt. 8 -DE
306/1 coloana aferenta suprafetei din 3800 mp in 3799 mp, la nr. crt. 17-DE 335/13 coloana

aferenta suprafetei din 2918 mp in 2926 mp,la nr. crt. 31-DE 259 coloana aferenta suprafetei din
3940 mp in 4009 mp, la nr. crt. 32-DE 306/2 coloana aferenta suprafetei din 751 mp in 752 mp si
la nr. crt. 34 – din nomenclatura DE 234/2 in nomenclatura DE 234/2/1, iar la coloana aferenta
suprafetei din 785 mp in 3142 mp,
(2) Se completeaza anexa nr. 1 la Hotararea nr. 33 din 26.06.2020 cu urmatoarele pozitii
incepand cu nr. crt. 106, astfel :
-nr.crt. 106-DE 294/5 tarlaua 14, suprafata 1338 mp, localitatea Persani.
-nr.crt. 107-CCN 251 tarlaua 13, suprafata 545 mp, localitatea Persani.
-nr.crt. 108-HCN 168 tarlaua 15, suprafata 1211 mp, localitatea Persani.
-nr.crt. 109-HCN 379 tarlaua 15, suprafata 623 mp, localitatea Persani.
-nr.crt. 110-CCN 377/2 tarlaua 15, suprafata 1412 mp, localitatea Persani.
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Prezentahotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din totalul de 13
Prezenta s-a difuzat:
1 ex. InstitutiaPrefect
ului Brasov;
1 ex. dosar H.C.L.;
1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate.
1 ex. O.C.P.I. Basov.
1 ex. dosar inventar.

