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HOTARAREA NR. 53 DIN 27.11.2020 
HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind modificarea unui act administrativ – H.C.L. Sinca nr. 25 din 26 noiembrie 2014 
  

           Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.11.2020; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr. 6769/06.11.2020 al primarului comunei Şinca, 

precum şi - raportul de specialitate primit de la Compartimentul cadastru si urbanism  nr. 

6770/06.11.2020, privind modificarea unui act administrativ – H.C.L. nr. 25 din 26 noiembrie 

2014; 

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

           In temeiul prevederilor art. 59 din Legea nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică 

legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, 
           Tinand cont de cererea domnului Radovici Andrei, inregistrata la primaria comuneiSinca 

cu nr. 6768/06.11.2020, prin care solicita indreptarea erori de redactare din cuprinsul H.C.L. nr. 

25/26.11. 2014 si de prevederile din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare si prevederilor din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,  

Avand in vedere prevederile art. 129, alin. 2, lit. a) coroborat cu art. 3, lit. d), art. 139, 

alin. 3, lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197, alin. 1,  alin. 2,  alin. 4 si   art.198, alin.1 sialin. 2 

din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. unic:  Se modifica art. 1 al HCL 25din 26 noiembrie 2014 şi va avea următorul cuprins: 

 

        ,,Se aproba P.U.Z.-zona pentru unitati Agro-Zootehnice extravilan (acces din D.J. 104A 

Persani-Sinca Veche), inscris in C.F. 102453, Nr.Top 102453 in suprafata de 12560 mp;C.F. 

102454, Nr. Top 102454 in suprafata de 9192 mp; C.F. 102455, Nr. Top 102455 in suprafata de 

7648 mp; C.F. 102456, Nr. Top 102456 in suprafata de 4681 mp; C.F. 102457, Nr. Top 102457 

in suprafata de 2607 mp si C.F.  102447, Nr. Top 102447, in suprafata de 8800 mp, intocmit de 

arhitect Rosca Mihai, beneficiar S.C. PLANT AFIN L.M. S.R.L., cu indicatori urbanistici POT 

max-60% si CUT max-0,6%.,, 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL 
                    BALAN GABRIELA                            GALEA CRINA MARIA 

 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de …… voturi pentru, ……. consilieri prezenţi din totalul de 13 

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

- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 

- 1 ex. Compartiment cadastru si urbanism 


