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HOTARÂREA nr.28  
din 07 martie 2022 

privind aprobarea prețului de achiziționare al unui imobil compus din construcție și teren  
situat în municipiul Zalău 

 
 
 
 

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

- referatul de aprobare nr. 3750 din 07.03.2022 al preşedintelui Consiliului judeţean; 
- raportul de specialitate comun  nr. 3751 din 07.03.2022 al Direcţiei patrimoniu și al Direcției 

economice; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 23 din 28 februarie 2022 privind 

achiziționarea unui imobil compus din construcție și teren situat în municipiul Zalău; 
- prevederile art. 1730 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.173 alin.(1) lit.f) raportate la prevederile art. 360 din OUG nr.57/2019 privind 

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

și completările ulterioare, 
   

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă prețul de achiziționare de către Județul Sălaj a imobilului compus din construcție și 
teren, situat în municipiul Zalău, strada Unirii nr.16, aflat în proprietatea Asirom Vienna Insurance Group 
S.A., notat în CF nr. 2186 ind nr. topografic 224/a/1.225/a/II, nr. topografic 224/a/1.225/a/III și părțile 
comune notate în CF colectivă nr. 4845 Zalău, la valoarea de 186.000€, respectiv 920.495,40 lei, rezultat în 
urma negocierii, conform procesului verbal de negociere nr.3636 din 03.03.2022. 
 Art.2. Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică 
sunt în sarcina Județului Sălaj, în calitate de cumpărător, cu excepția cheltuielilor care constituie obligații 
legale ale vânzătoarei, și sunt suportate împreună cu prețul de achiziţie din bugetul județului pe anul 2022 
din sumele prevăzute cu această destinație. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Președintele Consiliului 
Județean Sălaj, Direcţia juridică şi administraţie locală, Direcţia economică și Direcția patrimoniu. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Președintele consiliului județean; 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcția patrimoniu. 

 
 
 
 

  PREŞEDINTE,                   Contrasemnează: 
                              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,  
 Dinu Iancu-Sălăjanu                                                 

         Cosmin-Radu Vlaicu 
 
 
 
  


