ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr.29
din 25 martie 2022
privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al statului şi
administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Judeţului Sălaj
şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă extraordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 4847 din 24.03.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean
Sălaj;
- raportul de specialitate nr.4848 din 24.03.2022 al Direcţiei patrimoniu;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. f) raportate la prevederile art.292 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 solicită trecerea, din domeniul public al statului şi administrarea
Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Judeţului Sălaj a unei părți din
imobilul 370 Zalău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. După preluare, partea de imobil menționată la art.1 se declară bun de interes
public local și va fi utilizată pentru realizarea obiectivului de investiții de interes public
județean - complex sportiv și de agrement multifuncțional, a cărui finanțare va fi asigurată
din bugetul județului, din fonduri externe nerambursabile sau alte surse de finanțare
naționale, într-un termen de 5 ani.
Art.3. Împrejmuirea perimetrală a imobilului înscris în CF nr.74871 Zalău, limitrofă
proprietății publice administrate de Ministerul Apărării Naționale, se va realiza într-un
termen de 12 luni de la data obținerii autorizației de construire, în condițiile comunicate de
Unitatea Militară 01483 Zalău.
Art.4. În cazul nerespectării obligațiilor de realizare a obiectivului de investiție și a
celor prevăzute la art.3, bunurile imobile revin în proprietatea statului și administrarea
Ministerului Apărării Naționale, în condițiile legii.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția
patrimoniu.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:
Ministerul Apărării Naționale;
Secretariatul General al Guvernului;
Direcția juridică și administrație locală;
Direcţia economică;
Direcţia patrimoniu.
PREŞEDINTE,

Contrasemenază:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Dinu Iancu - Sălăjanu
Cosmin - Radu Vlaicu

Anexa
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.29 din 25 martie 2022 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al
statului şi administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean
Sălaj
DATE DE IDENTIFICARE
ale părţii din imobilul 370 pentru care se solicită transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului
Apărării Naţionale în domeniul public al Judeţului Sălaj
Nr.
MFP

106790
parţial

Codul de
clasificare

8.19.01

Elementele-cadru de descriere tehnică/ valorile
contabile aferente activelor fixe corporale ce
Adresa
compun partea de imobil/ carte funciară/ nr.
cadastrale
1. Construcţii:
- Pavilionul C-8
Total suprafaţă construită: 614 mp;
Total suprafaţă desfăşurată: 614 mp;
- Pavilionul S-7
Total suprafaţă construită: 238,3 mp;
Total suprafaţă desfăşurată: 238,3 mp;
- Pavilionul K
Total suprafaţă construită: 476 mp;
Judeţul Sălaj, Total suprafaţă desfăşurată: 476 mp;
Municipiul 2. Amenajări la terenuri
Imobil 370
Zalău,
- Împrejmuire beton: 130 ml;
parţial
Str. Simion
- Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând:
Bărnuțiu nr. 91 167,84 ml
- Împrejmuire plasă sârmă: 285 ml
- Împrejmuire cărămidă: 7,83 ml;
- Pista cu obstacole – 1 buc
- Arbori = 80buc:
3. Teren
Suprafaţa terenului: 52515 mp
CF 74871
Nr. cad. 74871

Denumirea
imobilului

Persoana juridică de
la care se transmite
imobilul

Persoana juridică la
care se transmite
imobilul

Statul român,
din administrarea
Ministerului Apărării
Naţionale
CUI 4183229

Judeţul Sălaj
CUI 4494764

