
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA nr.144  
din 28 octombrie 2022 

privind darea în folosinţă gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  
“Țara Silvaniei” a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Unirii nr.7, 

aparținând domeniul public al Judeţului Sălaj 
  
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;  

        Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.18465 din 18.10.2022 al preşedintelui Consiliului judeţean; 
- raportul de specialitate nr.18469 din 18.10.2022 al Direcției patrimoniu; 
- 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) coroborate cu prevederile art.297 
alin.(1) lit.d) raportate la prevederile art.349 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

“Țara Silvaniei”, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire cu cel mult aceeași 
perioadă, începând cu data de 02.11.2022, a unor spaţii în suprafaţă de 41,20 mp din imobilul 
situat în municipiul Zalău, str. Unirii nr.7, aparținând domeniul public al Judeţului Sălaj, cu 
elementele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Drepturile şi obligaţiile părţilor vor fi stabilite prin contract de comodat, încheiat în 
termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, dată la care se va încheia şi 
procesul verbal de predare - primire a spaţiilor. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică 
și Direcția patrimoniu. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică;  
- Direcția patrimoniu 
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Țara Silvaniei”. 
 

 
PREŞEDINTE,    Contrasemnează: 

              Dinu Iancu-Sălăjanu                           SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI, 

                                  Cosmin-Radu Vlaicu 



 
 
 

Anexa  
la Hotărârea Consiliului Județean nr.144 din 28 octombrie 2022 privind darea în 

folosinţă gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Țara Silvaniei” a unor spaţii 
din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Unirii nr.7, aparținând domeniul public al 

Judeţului Sălaj 
  

  

Nr. crt. 
Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Valoarea de 
inventar             

-lei- 

0 1 2 3 

1 
Clădire Meseş 
 

Municipiul Zalău, str. Unirii nr.7    
Etaj III  , Ap. 25, 26, 35.              
Suprafaţa totală: 41,20 mp. 

22.227,56 

 
 

  

 


