
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA nr.158  
din 29 noiembrie 2022 

privind trecerea unui imobil din domeniul 
public în domeniul privat al Județului Sălaj 

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

- referatul de aprobare nr. 20733 din 21.11.2022 al preşedintelui Consiliului  
Judeţean Sălaj; 

- raportul de specialitate nr.20735 din  21.11.2022 al Direcţiei patrimoniu; 
- art.361 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul    
  administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 
- art.864 din Legea 287/2007 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, 
- prevederile art.173 alin. (1) lit. f) raportate la prevederile art.361 alin. (2) 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului 
Sălaj a imobilului notat în CF nr.6047/N-Zalău, nr. cad. 6435 – “Teren cu blocul 
C10” cu destinația - clădire birouri, situat în municipiul Zalău, strada Năzuinței nr.10, 
având elementele de identificare cuprinse în anexa care face parte din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se abrogă poziția nr.37 din “Inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Județului Sălaj”, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj 
nr. 62/1999, cu modificările și completările ulterioare. 

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

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcția juridică și administrație locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia patrimoniu. 

 
          PREŞEDINTE,                             Contrasemnează: 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
    Dinu Iancu - Sălăjanu            
                                                Cosmin - Radu Vlaicu 

 



 
 
            ANEXĂ 

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.158 din 29 noiembrie 2022 privind trecerea 
unui imobil din domeniul public în domeniul privat al Județului Sălaj 

 
 

Nr.crt. Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Valoare de inventar 
(lei) 

Situaţia juridică 
actuală 

1.  Teren Suprafață – 200 mp 39.028,50 CF nr. 6047/N – Zalău 
nr.cadastral 6435 – 

domeniul public   

2. Clădire birouri 
– P+4 

Suprafaţa construită – 
815  mp 

1.943.581,88 CF nr. 6047/N – Zalău 
nr.cadastral 6435 – 

domeniul public 

 


