
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA nr.95  
din 27 iulie 2022 

privind repartizarea sumelor  în cadrul  programului de finanțare ”Protecția monumentelor 
istorice, de pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată 

a persoanelor fizice sau juridice de drept privat” 
  
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;  
Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 12509 din 15.07.2022, al preşedintelui Consiliului judeţean; 
- raportul comun de specialitate nr. 12510 din 15.07.2022 al Direcţiei arhitect șef, Direcției 

investiții și programe publice și Direcției economice; 
- prevederile art. 37 și 38 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei 
publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie 
asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe 
care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 52 din 29 aprilie 2022 privind aprobarea 
Programului de finanțare ”Protecția monumentelor istorice, de pe raza administrativ – 
teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de 
drept privat”, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă repartizarea sumelor în cadrul Programului de finanțare ”Protecţia 
monumentelor istorice, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea 
privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  
 Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului judeţean să semneze contractele de 
finanţare pentru solicitanții beneficiari. 
        Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- Preşedintele Consiliului judeţean; 
- Direcția economică; 
- Direcţia arhitect șef.  

          Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcția economică; 
- Direcția investiții și programe publice; 
- Direcţia arhitect șef. 
 

                                                                                                            Contrasemnează: 
              PREȘEDINTE,                                      SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                      

  Dinu Iancu-Sălăjanu                       Cosmin-Radu Vlaicu 
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Anexa 1 
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.95 din 27 iulie 2022 privind 

repartizarea sumelor  în cadrul  programului de finanțare ”Protecția monumentelor 
istorice, de pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea 

privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat” 
 

 
 
   

  

CENTRALIZATOR  
 

privind repartizarea sumelor pentru - Programul de ”Protecția monumentelor istorice, 
de pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată a 

persoanelor fizice sau juridice de drept privat” , pe anul 2022 
 

Nr. 
crt. 

Solicitant Domiciliul fiscal 
Codul de 

înregistrare 
fiscală 

Suma 
alocată 

lei 

1. 
Protopopiatul Ortodox 
Român, Zalău 

Zalău, județul Sălaj, str. Andrei 
Șaguna, nr. 6 

4290861 60.000  

2. Mănăstirea Sfânta Treime 
Bic 

Județul Sălaj, sat Bic, oraș Șimleu 
Silvaniei 

6774710 60.000 

3. Parohia Reformată Coșeiu Județul Sălaj, sat Coșeiu, comuna 
Coșeiu 

4493483 60.000 

4. Parohia Ortodoxă Derșida Județul Sălaj, sat Derșida, nr.165, 
comuna Bobota 

4289794 60.000 

5. Parohia Ortodoxă Română 
Var 

Județul Sălaj, sat Var, orașul 
Jibou 

15898431 60.000 

6. Parohia Reformată Zăuan Judeţul Sălaj, sat Zăuan, nr.368, 
comuna Ip 

4494462 40.000 

7. Parohia Reformată Sălățig Județul Sălaj, sat Sălățig, comuna 
Sălățig, nr.135 

5132037 58.000 
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