
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr.36  
din 30 martie 2022 

 privind retragerea dreptului de administrare conferit Direcţiei  
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, asupra  
unui imobil situat în orașul Cehu-Silvaniei, str. Gh. Pop de Băsești  

nr. 4, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj 
 
  

  Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 4311 din 16.03.2022 al preşedintelui Consiliului judeţean; 
- raportul de specialitate nr. 4313 din 16.03.2022 al Direcţiei patrimoniu; 
-  prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu completările şi 
modificările ulterioare; 
- prevederile art.173 alin. (1) lit. f) coroborate cu prevederile art.301 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 retrage dreptul de administrare conferit Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, asupra unui imobil, situat în orașul Cehu-Silvaniei, str. 
Gh. Pop de Băsești nr. 4, notat în CF nr. 50872 Cehu Silvaniei, nr. cadastral 50872 – C2, 
aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj, identificat potrivit anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea - primirea imobilului prevăzut la art.1, se face pe bază de protocol, 
încheiat în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri.  

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 70 din 27 
noiembrie 2001 privind transmiterea în administrare a unor bunuri din domeniul public și 
privat al județului, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate. 

  Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 
- Direcţia economică; 
- Direcţia patrimoniu; 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. 

  Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Direcția juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia patrimoniu; 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.  

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

                                       Cosmin-Radu Vlaicu 



Anexă 
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.36 din 30 martie 2022  

privind retragerea dreptului de administrare conferit 
 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, asupra  

unui imobil situat în orașul Cehu-Silvaniei, str. Gh. Pop de Băsești  
nr. 4, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Situaţia juridică Valoare de 
inventar 

(lei) 

 

1. Clădire  Orașul Cehu Silvaniei str. Gh. Pop de 
Băsești nr. 4,  
suprafaţa construită: 67,80 mp 

CF nr. 50872 
Cehu Silvaniei,  
nr. cadastral 50872 – C2 

88.000,00 
 

 


