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HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor 

care aparțin domeniului public și privat al comunei Sinca, judetul Brasov 
          Consiliul Local al comunei Şinca, intrunit in sedinta ordinară din data de 27.08.2021, 
          Având în vedere referatul de aprobare nr. 4673/12.08.2021 a primarului comunei, precum 
şi raportul de specialitate al biroului financiar contabil nr. 4820/20.08.2021, privind stabilirea 
perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor care aparțin domeniului 
public și privat al comunei Sinca, judetul Brasov, 
         Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca, 
         Analizând temeiurile juridice: 
- art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
republicată, 
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 3 Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, din 14.05.2020, aprobate prin 
H.G. nr. 392/2020, 
- art. 289, art. 357, Anexa nr. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
          În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), și alin. (14), art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 
196, alin. (1), lit. a) si art. 197 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
           Art.1 Se stabileşte perioada în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor 
care aparțin domeniului public și privat al comunei Sinca în intervalul 01.09.2021-31.12.2021. 
           Art.2 Se stabilește data de 31.01.2022 ca dată limită pentru publicarea pe pagina de 
internet a instituției comunei Sinca, a rezultatului activității de inventariere anuală a bunurilor 
care aparțin domeniului public și privat al comunei Sinca. 
           Art.3 Cu data prezentei, orice dispoziții contrare, își încetează aplicabilitatea. 
           Art.4 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine comunei Sinca, prin comisia 
specială de inventariere a domeniului public şi privat al comunei Sinca. 
PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL  
              POPIONE IOSIF                           GALEA CRINA MARIA 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 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. dosar inventariere 


