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HOTARAREA NR. 44 DIN 29.10.2021 

HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind atestarea apartenenței unui imobil la domeniul privat al  comunei Şinca, 

judetul Brasov  
Consiliul Local al comunei Şinca, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.10.2021; 

            Avand in vedere referatul de aprobare nr. 5376/22.09.2021 a primarului comunei, precum 
si raportul de specialitate al compartimentului de cadastru si urbanism nr. 5377/22.09.2021 
privind  atestarea apartenenței unui imobil la domeniul privat al  Comunei Şinca, judetul Brasov; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca; 
            Tinand cont de prevederile art. 36, alin. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondului funciar, 
republicată,  art. 553, alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicată,   Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 / 1996, republicată; 

În temeiul dispozitiilor art. 129, alin. 2, litera c) coroborat cu alin. 6, lit. c), art. 139, art. 
196, alin. 1, lit. a) si art. 197 din ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTARASTE: 
            Art. 1 – Se atestă apartenența imobilului inscris in C.F. nr. 101668, nr. top 1, 2 situat in 
intravilanul localitatii Ohaba, la domeniul privat al comunei Şinca, judetul Brasov. 

Art. 2   (1)  Se insuseste documentatia cadastrala intocmita de persoana fizica autorizata 
A.N.C.P.I. sa execute lucrari de cadastru, geodezie si cadastru Siloae Stefan. 

              (2) Se aproba ca prin documentatia cadastrala sa se modifice  suprafata 
imobilului  inscris in C.F. nr. 101668  Sinca, nr. top 1, 2  de la 17666 mp., suprafata din acte, la 
13931 mp. , rezultata din masuratori, cu categoria de folosinta arabil conform Planului parcelar 
al tarlalei 33, parcela A 924 avizat de O.C.P.I. Brașov. 

              (3)  Se aproba dezmembrarea si prima inscriere a celor doua imobile distincte 
rezultate cu numar de parcela A 924/8/2 in suprafata de 4020 mp. si parcela A 924/6/24 in 
suprafata de 9911 mp, ce sunt separate de drumul de exploatare D.E. 924/7, care împarte 
imobilul cu nr. top. 1, 2. 

Art. 3 – Incepand cu data adoptarii prezentei, orice alte dispozitii contrare prezentei 
hotarari isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art. 4 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Primarul 
comunei Şinca. 
       PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL  
          VELEA GELU-VOICU                          GALEA CRINA MARIA 

 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 12 voturi pentru, 1 abtinere, 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. B.C.P.I. Fagaras 
- 1 ex. Birou financiar contabil 
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