ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr.18
din 17 februarie 2020
privind trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj în domeniul public al Oraşului Jibou şi
administrarea Consiliului Local Jibou
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.1597 din 06.02.2020 al preşedintelui Consiliului
Judeţean Sălaj;
- raportul de specialitate nr. 1598 din 06.02.2020 al Direcţiei patrimoniu;
- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Jibou nr. 12 din 28.01.2020;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. f) coroborate cu prevederile art. 294 alin. (3)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Trecerea din domeniul public al Judeţului Sălaj şi din administrarea
Consiliului Judeţean Sălaj, în domeniul public al Oraşului Jibou şi în administrarea
Consiliului Local Jibou, a unui imobil - teren în suprafaţă de 670 mp, situat în str. Libertăţii nr.28, identificat în C.F. nr.50706 Jibou, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, declarându-se din bun de interes public judeţean în bun
de interes public local.
Art. 2. Predarea - primirea imobilului prevăzute la art.1, se face pe bază de
protocol, încheiat în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează :
- Direcţia economică;
- Direcţia patrimoniu;
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Primarul oraşului Jibou.
PREŞEDINTE,

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Tiberiu Marc
Cosmin-Radu Vlaicu

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr.18 din 17 februarie 2020 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj în domeniul public al Oraşului Jibou şi administrarea Consiliului Local Jibou

Nr.
crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Situaţia juridică actuală

1.

Teren

Jibou , str. Libertăţii, nr.28
Suprafaţa – 670 mp;

CF nr. 50706
nr.cadastral 50706

