ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTARÂREA nr.66
din 30 iunie 2022
privind achiziționarea unor imobile compuse din teren, situate în comuna Hereclean
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 11218 din 27.06.2022 al preşedintelui Consiliului judeţean;
- raportul de specialitate comun nr. 11219 din 27.06.2022 al Direcţiei investiții și programe
publice și al Direcției economice;
- 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 achiziționarea de către Județul Sălaj a trei imobile, compuse din teren, situate pe
teritoriul Comunei Hereclean, din care:
- 2 imobile (terenuri) aflate în proprietatea Bisericii Greco-Catolice Hereclean., înscrise în CF nr.
52879 Hereclean, nr. cadastral 52879 și CF nr. 52882 Hereclean, nr. cadastral 52882.
- 1 imobil (teren) aflat în proprietatea Parohiei Reformate Guruslău, notat în CF nr. 51379
Hereclean, nr. cadastral 51379.
Art.2. Se însușește Raportul de evaluare a imobilelor menționate mai sus, notate în CF nr. 52879, nr.
52882 și nr.51379, prin care se stabilește valoarea de piață maximală a imobilelor, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Sălaj, în comisia de negociere a preţului
de cumpărare a imobilului identificat la art. 1, după cum urmează:
1. Zaharia Marcel Claudiu, consilier judeţean – președinte;
2. Sojka Attila Ioan, consilier judeţean – membru;
3. Olar Nicolae, consilier judeţean – membru;
4. Demle Alin, consilier judeţean – membru;
5. Vlaicu Cosmin Radu, secretar general al judeţului – membru.
(2) Secretariatul tehnic al comisiei va fi asigurat de către personalul Direcției patrimoniu din cadrul
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Sălaj.
(3) Atribuțiile comisiei de negociere sunt următoarele:
a) analizează oferta depusă;
b) negociază prețul în baza raportului de evaluare întocmit în condițiile legii și însușit în prealabil de
către Consiliul Județean Sălaj;
c) întocmește procesul verbal de negociere.
Art.4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Sălaj să semneze în numele și pentru
Județul Sălaj contractul de vânzare în formă autentică a imobilului menționat la art. 1, pe baza procesului
verbal de negociere și a hotărârii consiliului județean de aprobare a prețului de achiziționare, în termen de 15
zile de la data aprobării prețului.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Președintele Consiliului
Județean Sălaj, Direcţia juridică şi administraţie locală, Direcţia economică și Direcția patrimoniu.
Art.6. 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

