
                                                                                                                                                                                                                                                          
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTARÂREA nr.38  
din 09 martie 2023 

privind aprobarea prețului de achiziționare al unui imobil  
  

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

- referatul de aprobare nr.4156 din 03.03.2023 al preşedintelui Consiliului judeţean; 
- raportul de specialitate comun  nr. 4157 din 03.03.2023 al Direcţiei economice și al 

Direcției patrimoniu; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 66 din 30 iunie 2022 privind 

achiziționarea unor imobile compuse din teren situate în comuna Hereclean; 
- prevederile art. 1730 alin.(1) și art.1731 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.4^1 din 
Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole 
situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f) 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 prețul de achiziționare al imobilului teren, în suprafață de 52.100 mp, situat 
în localitatea Hereclean, comuna Hereclean, județul Sălaj, notat în CF nr. 51379 Hereclean, nr.cad. 
51379, aflat în proprietatea Parohiei Reformate Guruslău, la valoarea de 505.370 euro, respectiv, 
9,7 euro/mp, rezultat în urma negocierii, conform procesului verbal de negociere nr.3963 din 
02.03.2023. 
 Art.2. Prețul va fi achitat în lei, la cursul BNR din ziua încheierii în formă autentică a 
contractului de vânzare-cumpărare. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Președintele 
Consiliului Județean Sălaj, Direcţia juridică şi administraţie locală, Direcţia economică și Direcția 
patrimoniu. 

Art.4. 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 
  


