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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea ari, 2 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zi 
55 din 23 februarie 2023 privind aprobarea vânzării terenului identificat în cartea 

funciară nr. 63896 Zalău, nr.cadastral 63896, în suprafaţă de 75 mp, situat în 
intravilanul municipiului Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 91B în favoarea 

proprietarului construcţiei edificată pe acest teren

mu nr.

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 36329 din 11.05.2023 al Primarului Municipiului Zalău şi Raportul 

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Administraţie Publică şi al Direcţiei Economice 
nr. 36330 din 11.05.2023;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 53 din 23 februarie 2023 privind 

aprobarea vânzării terenului identificat in catea funciară nr. 63896 Zalău, nr.cadastral 63896, în 
suprafaţă de 75 mp, situat în intravilanul municipiului Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 91B în 
favoarea proprietarului construcţiei edificată pe acest teren, S.C. IRENE S.R.L;

- Prevederile art. 331 alin. 1, alin. 2 lit. g din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Prevederile art. 363 şi art. 364 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c, alin.(6), lit. b), art. 139 alin. (2) şi ale art. 196 

alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE
Art.l. Completarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 53 din 23 

februarie 2023 privind aprobarea vânzării terenului identificat în cartea funciară nr. 63896 Zalău, 
nr.cadastral 63896, în suprafaţă de 75 mp, situat în intravilanul municipiului Zalău, str. Gheorghe 
Doja, nr. 91B în favoarea proprietarului construcţiei edificată pe acest teren, S.C. IRENE S.R.L, cu 
un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

“Emiterea facturii pentru vânzarea terenului se întocmeşte în conformitate cu prevederile art. 
331 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 227 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu înscrierea menţiunii "taxare inversă” - aplicându-se măsura de simplificare.”

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Patrimoniu;
- S.C. IRENE S.R.L.
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^împotrivă**
^abţineri**

Voturi: r\

jjAJliPRIMAR, 
Ionel Ciunt

întocmit 1 
MoldolanArtărada

/

http://www.zalausj.ro
mailto:primaria@zalausj.ro


MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 - Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

DIRECŢIA PATRIMONIU 
Nr. 36329 din 11.05.2023

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind completarea art. 2 a Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Zalău nr. 53 din 23 februarie 2023 privind aprobarea vânzării terenului 
identificat in catea funciară nr. 63896 Zalău, nr.cadastral 63896, în suprafaţă de 75 mp, 

situat în intravilanul municipiului Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 91B în favoarea 
proprietarului construcţiei edificată pe acest teren

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 53 din 23 februarie 2023 s-a 
aprobat vânzarea terenului în suprafaţă de 75 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 63896 
Zalău, nr. cadastral 63896, situat în intravilanul municipiului Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 
91B, proprietate privată a Municipiului Zalău, în favoarea proprietarului construcţiei 
edificată pe acest teren, S.C. IRENE S.R.L.
Având în vedere faptul că terenul mai sus menţionat are categoria de folosinţă curţi- 
construcţii, acestuia i se aplică taxa pe valoare adăugată (T.V.A.) în procent de 19%. In 
cazul în care persoanele între care se efectuează tranzacţia sunt înregistrate în scopuri de 
T.V.A., se pot aplica măsurile de simplificare conform art. 331 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 
227 privind Codul fiscal.
Având în vedere faptul că MUNICIPIUL ZALĂU este înregistrat în scopuri de T.V.A., 
având codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. RO 23811125 iar S.C. IRENE S.R.L. este 
o societate înregistrată în scopuri de T.V.A. având codul de înregistrare în scopuri de 
T.V.A. RO 18486095, facturarea către S.C. IRENE S.R.L. se va face cu TAXARE 
INVERSĂ.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,

îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre
privind completarea art. 2 a H.C.L. m. 53 din 23 februarie 2023 privind vânzarea terenului 
în suprafaţă de 75 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 63896 Zalău, nr. cadastral 63896, 
situat în intravilanul municipiului Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 91B, proprietate privată a 
Municipiului Zalău, în favoarea proprietarului construcţiei edificată pe acest teren, S.C. 
IRENE S.R.L., în sensul stabilirii modalităţii de facturare -conf art. 331 alin. (2) lit. g) din 
Legea nr. 227 privind Codul Fiscal - privind regimul de aplicare TVA (taxare inversă).
SOLICIT Consiliului Local al Municipiului Zalău, să analizeze şi să hotărască cu privire 
la adoptarea acestuia.
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DIRECŢIA PATRIMONIU 
Nr. 36330 din 11.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind completarea art. 2 a Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Zalău nr. 53 din 23 februarie 2023 privind aprobarea vânzării terenului 
identificat in catea funciară nr. 63896 Zalău, nr.cadastral 63896, în suprafaţă de 75 mp, 

situat în intravilanul municipiului Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 91B în favoarea 
proprietarului construcţiei edificată pe acest teren

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 36329 din data de 11.05.2023 a proiectului de hotărâre privind 
completarea art. 2 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 53 din 23 
februarie 2023 privind aprobarea vânzării terenului identificat în cartea funciară nr. 63896 
Zalău, nr.cadastral 63896, în suprafaţă de 75 mp, situat în intravilanul municipiului Zalău, 
str. Gheorghe Doja, nr. 91B, în favoarea proprietarului construcţiei edificată pe acest teren,
- Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 53 din 23 februarie 2023 s-a aprobat 
vânzarea terenului în suprafaţă de 75 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 63896 Zalău, nr. 
cadastral 63896, situat în intravilanul municipiului Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 91B, 
proprietate privată a Municipiului Zalău, în favoarea proprietarului construcţiei edificată pe 
acest teren, S.C. IRENE S.R.L.;
- Prevederile Codului fiscal privind regimul de aplicare al TVA, respectiv faptul că terenul 
fiind construibil acestuia i se aplică taxa pe valoare adăugată (TVA) în procent de 19%. 
în cazul în care persoanele între care se efectuează tranzacţia sunt înregistrate în scopuri de 
TVA, se pot aplica măsurile de simplificare conform art. 331 din Codul fiscal "Condiţia 
obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie 
înregistraţi în scopuri de TVA
- faptul că persoana impozabilă MUNICIPIUL ZALĂU, este înregistrat în scopuri de 
T.V.A., având codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. RO 23811125 - pentru activităţile 
economice desfăşurate (ex. vânzarea de bunuri imobile din domeniul privat al Municipiului 
Zalău, etc.) şi, S.C. IRENE S.R.L. este de asemenea persoană impozabilă înregistrată în 
scopuri de T.V.A., având codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. RO 18486095, se pot 
aplica prevederile art. 331 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 227 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare., respectiv măsura de simplificare (taxarea inversă).

mailto:primaria@zalausj.ro


PROPUNEM spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Zalău:
Completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 53 din 23 
Ofebruarie 2023 cu următorul aliniat:

Emiterea facturii pentru vânzarea terenului se întocmeşte în conformitate cu 
prevederile art. 331 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 227 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu înscrierea menţiunii "taxare inversă ” - aplicându-se măsura de 
simplificare.

Director executiv 
Direcţia Pa^^

’ / /

Alexaşdru'Pura

Director executiv 
Direcţia Administraţie Publică,

Claudia Ardelean

Director executiv. 
Direcţia Economică,

Mariaspfcuibuş
oniu.

Sef Serviciu Patrimoniu întocmit,

Adina Predescu Anca-Mihaela Cocerjin

/L



Predescu Adina

From:
Sent:

Ciorca Alin <ciorcaalin@zalausj.ro> 
10/05/2023 15:19 
predescua@zalausj.ro 
IRENE SRL - modif HCL

To:
Subject:

Având in vedere ca pentru activitatile economice desfăşurate (ex. vanzarea de 
bunuri imobile din domeniul privat al Municipiului Zalau, etc.) persoana impozabila 

MUNICIPIUL ZALAU este înregistrat in scopuri de TVA, avand codul de înregistrare in scopuri 
de TVA RO 23811125 iar S.C. IRENE S.R.L. este de asemenea persoana impozabila 

înregistrata in scopuri de TVA, avand codul de înregistrare in scopuri de TVA RO 18486095, 
se pot aplica prevederile art. 331 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 227 privind Codul Fiscal, cu 

modificările si completările ulterioare., respectiv măsură de simplificare (taxarea inversa).

CIORCA ALIN 
Consilier Superior 
Direcţia economică - SIIPJ

I .
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MUNICIPIUL ZALAU
CONSILIUL LOCAL
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HOTĂRÂREA NR. 53 

din 23 februarie 2023
privind aprobarea vânzării terenului identificat în cartea funciară nr. 63896 

Zalău, nr.cadastral 63896, în suprafaţă de 75 mp, situat în intravilanul 
municipiului Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 91B în favoarea proprietarului

construcţiei edificată pe acest teren

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 13606 din 17.02.2023 al Primarului Municipiului Zalău 

şi Raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Administraţie Publică şi al 
Direcţiei Economice nr. 13607 din 17.02.2023;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
- Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 71258 din 08.10.2021 a 

S.C. IRENE S.R.L; Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 8347 din 
31.01.2023 a S.C. IRENE S.R.L; Actul de comasare autentificat cu încheierea nr. 494 din 
02.06.2014;

- Contractul de prestări servicii nr. 93547 din 23.11.2022 încheiat cu d-1 Dehelean 
Gheorghe, evaluator autorizat ANEVAR;

- Extrasul de Carte Funciară nr. 63896 Zalău, cu nr. cad. 63896;
- Prevederile art. 363 şi art. 364 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c, alin.(6), lit. b), art. 139 alin. (2) şi ale 

art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

■ Art.l. Aprobarea Raportului de evaluare întocmit de către evaluatorul Dehelean 
Gheorghe membru ANEVAR, legitimat cu legitimaţia nr. 12039, pentru evaluarea 
imobilului teren identificat în Cartea Funciară nr. 63896 Zalău, cu nr. cadastral 63896, în 
suprafaţă de 75 mp, situat în municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 91B, judeţul Sălaj, 
conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobarea vânzării terenului proprietatea privată a Municipiului Zalău, 
identificat în Cartea Funciară nr. 63896 Zalău, cu nr. cadastral 63896, în suprafaţă de 75 
mp, construcţia identificată sub Al.l, cu nr. cadastral 63896-Cl fiind în proprietatea S.C. 
IRENE S.R.L., situat în municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 91B, judeţul Sălaj, în 
favoarea proprietarului construcţiei. S.C. IRENE S.R.L.. cu sediul în municipiul Baia 
Mare, b-dul. Bucureşti nr.34, ap.31, judeţul Maramureş, CIF RO 18486095, nr. 
înregistrare la registrul comerţului J24/456/2006, la preţul de 49.285,37 lei la care se 
adaugă T.V.A. Cheltuielile ocazionate cu evaluarea terenului, în cuantum de 840,00 lei, 
care cad în sarcina cumpărătorului, vor fi achitate la aceeaşi dată cu achitarea valorii 
imobilului.
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Art.3. încheierea contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică se va face 
numai după achitarea întregii valori a imobilului, dar nu mai târziu de 90 zile de la data 
aprobării vânzării terenului. Cheltuielile privind întocmirea în formă autentică a 
contractului de vânzare - cumpărare, respectiv notarea în evidenţele de cadastru şi 
publicitate imobiliară se suportă de către cumpărător.

Art.4. La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare încetează de drept 
contractul de concesiune nr. 35406 din 31.07.2012 şi contractul de concesiune nr. 43561 
din 04.09.2013 încheiate între Municipiul Zalău şi S.C. IRENE S.R.L., urmând a se radia 
din cartea funciară înscrierea dreptului de concesiune.

Art.5. Mandatarea Primarului Municipiului Zalău să desemneze consilierul juridic 
care va semna, în numele şi pe seama Municipiului Zalău, contractul de vânzare a 
terenului identificat în Cartea Funciară nr. 63896 Zalău, cu nr. cadastral 63896, în 
suprafaţă de 75 mp, situat în intravilanul municipiului Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 91B, 
judeţul Sălaj, în favoarea proprietarului construcţiei edificată pe acest teren, S.C. IRENE 
S.R.L.

Art.6. Responsabilitatea urmăririi derulării contractului revine Direcţiei Patrimoniu 
din cadrul Primăriei municipiului Zalău.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu;

- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Patrimoniu;
- S.C. IRENE S.R.L.

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 
Marina Bianc^JFazacaş

PREŞEDINTE DE^ 
Teodor Băţajel

DAP/SJ/MAyS EX.
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