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HOTĂRÂREA nr.79  
din 30 iunie 2022 

privind trecerea imobilului având număr cadastral 69184-C4 din domeniul public 
 în domeniul privat al Judeţului Sălaj în vederea scoaterii din funcțiune, casării și 

demolării 
 

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

- referatul de aprobare nr. 10657 din 20.06.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean 
Sălaj; 

- raportul de specialitate nr.10.658  din 20.06.2022 al Direcţiei patrimoniu; 
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin.(1) lit. c), art. 287 lit. b) și art. 361 alin. (2)-(4) din O.U.G. 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. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Sălaj, în vederea 
scoaterii din funcțiune, casării și demolării construcției, a unui imobil - clădire situat în 
municipiul Zalău, strada Simion Bărnuțiu nr. 67, notat în CF nr.69184 – Zalău, nr. cad. 69184-
C4, identificat conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
economică şi Direcţia patrimoniu. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
 Direcţia juridică şi administraţie locală; 
 Direcţia economică; 
 Direcţia patrimoniu; 

 
    PREŞEDINTE,            Contrasemnează:   

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



ANEXĂ 
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.79 din 30 iunie 2022 privind trecerea 

imobilului având nr. cad. 69184-C4 din domeniul public în domeniul privat al Judeţului 
Sălaj în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării 

 

Nr.crt. Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Valoare de inventar 
(lei) 

Situaţia juridică 
actuală 

1. Clădire  Suprafaţa desfășurată 
– 1339 mp 

4.017.000 CF nr. 69184 – Zalău  
nr.cadastral 69184-C4 

 


