
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr.27   
din 16 februarie 2021 

privind darea în folosinţă gratuită Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău a unor 
bunuri aflate în domeniul public al Judeţului Sălaj  

 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 2163 din 09.02.2021 a preşedintelui Consiliului Judeţean 
Sălaj; 

- raportul de specialitate nr. 2164 din 09.02.2021 al Direcţiei patrimoniu; 
- prevederile art. 297 coroborate cu cele ale art. 349 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare; 
- prevederile art. 874 şi 875 din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.173 alin. (1) lit. c) şi alin.(4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările şi modificările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Darea în folosinţă gratuită Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, pe o 
perioadă de cinci ani, începând cu data de 01.03.2021, a imobilelor -  bazin de apă şi terenul 
aferent, notat în C.F. 54980, nr. cadastral 54980-C7, aflat în proprietatea publică a Judeţului 
Sălaj, situate în municipiul Zalău, str. Simion Bărnuţiu nr.67, cu datele de identificare 
prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Drepturile şi obligaţiile vor fi stabilite prin contract de comodat, încheiat în 
termen de 10 zile de la data prezentei hotărâri, dată la care se va încheia şi procesul verbal 
de predare-primire a bunurilor. 

 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 
- Direcţia juridică și administrație locală; 
- Direcția economică; 
- Direcţia patrimoniu; 
Art. 4.   Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcția patrimoniu; 
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău. 
 
  PREŞEDINTE,                                  Contrasemnează:  

           SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI, 
          Dinu Iancu-Sălăjanu                                

                                                                                               Cosmin-Radu Vlaicu  

 



 
Anexa  

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.27 din 16 februarie 2021 privind darea în 
folosinţă gratuită Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău a unor bunuri aflate în 

domeniul public al Judeţului Sălaj 

 
 

 
 
 

 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea bunului Elemente de identificare 

1.  Bazin de apă Loc. Zalău, str. Simion Bărnuţiu nr.67, 
C.F. 54980, nr. cadastral 54980-C7 
Suprafaţă construită:  163,00 mp 
 

  
 
 


