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PRIMAR

î-
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AVIZAT,
SECRETAR GENERAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
^ Jv
Privind retragerea din concesiunea SC Compania de Apă Someş SA, prin Aviaţia Regională pentru
Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa în calita^de autoritate delegantă, a
imobilului teren intravilan în suprafaţă-de 35.083 mp proprietatea publică a Municipiului Zalău
Consiliul local al municipiului Zalău;
Văzând Referatul de aprobare nr.99.919 din 16.12.2022 al Primarului municipiului Zalău şi Raportul
de specialitate nr.99.922 din 16.12.2022 al Direcţiei Patrimoniu; Avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al municipiului Zalău;
Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.26.717 din 12.07.2006;
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.414 din 09.11.2022 privind aprobarea dezlipirii
imobilului - teren, situat în Municipiul Zalău, identificat cu nr. cadastral 57733, în suprafaţă totală de
73.628 mp, proprietatea publică a Municipiului Zalău;
Prevederile art.lO alin. 6 din OUG nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
nr.241/2006;
în baza art. 108 lit.aşi lit.b, art.129 alin.2 lit.c, alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.196 alin.l lit.a, art.286
alin.4, art.289 alin.l şi alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Retragerea din concesiunea SC Compania de Apă Someş SA prin Asociaţia Regională pentru
Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş -Tisa în calitate de autoritate delegantă, a
imobilului teren intravilan în suprafaţă de 35.083 mp înscris în CF nr. 75940 Zalău, proprietatea publică
a Municipiului Zalău.
Art.2. Modificarea inventarului bunurilor de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău, transmise
în concesiunea SC Compania de Apă Someş SA prin Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea
Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş -Tisa în calitate de autoritate delegantă, în baza
Contractului de delegare nr.26717 din 12.07.2006, prin întocmirea unui act adiţional, în sensul diminuării
cu valoarea de 1.355.499,71 lei, a terenului intravilan în suprafaţă de 35.083 mp, rezultat în urma
dezmembrării imobilului cu nr. cad.57733 în suprafaţă de 73.628 mp, teren reprezentând Staţia de epurare
Panic, proprietatea publică a Municipiului Zalău, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj,
-Primarul municipiului Zalău,
-Diredţia Administraţie Publică, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică,
-Direcţia Tehnică,
-SC Compania de Apă Someş SA,
-Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş Tisa.
Voturi:

J’pentru” .
"împotrivă”
"abţineri”
PRIMAR,
Ionel Ciunt

DAP/SJ/PR/lEX

MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalâu, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
http://www.zalausj .ro
e-mail: primaria@zalausj.ro

Direcţia Patrimoniu
Nr.99919din 16.12.2022
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind retragerea din concesiunea SC Compania de Apă Someş
SA, prin Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic
Someş-Tisa în calitate de autoritate delegantă, a imobilului teren în suprafaţă de 35083
mp proprietatea publică a Municipiului Zalău
/V

In baza Contractulului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare din municipiul Zalău nr. 26717 din 12.07.2006, încheiat cu SC Compania de
Apă Someş SA, are ca obiect "concesionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi
de canalizare,...precum şi exploatarea prin concesiune a sistemelor publice de alimentare
cu apă şi de canalizare ”, s-a transmis cu titlu gratuit, în scopul îndeplinirii obiectivelor
delegării - bunuri de retur identificate în Anexa 1 la contract.
Imobilul, "Teren intravilan cu Staţia de epurare Panic", proprietatea publică a
Municipiului Zalău, situat în Zalău str. Spicului nr.5, identificat în CF 57733 Zalău, nr.
cad.57733 în suprafaţă de 73628 mp, este ocupat de Staţia de Epurare şi a fost transmis
în concesiunea SC Compania de Apă Someş SA.

#

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.414 din 09.11.2022, s-a aprobat dezlipirea
imobilului- Teren intravilan cu Staţia de epurare Panic, situat în Municipiul Zalău,
identificat cu nr. cadastral 57733, în suprafaţă de 73628 mp, proprietatea publică a
Municipiului Zalău, în 2 imobilele identificate astfel:
1) CF 75940 Zalau nr. cad. 75940 în suprafaţă de 35083 mp -teren intravilan-Domeniul
public al Municipiului Zalău
2) CF 75939 Zalău nr. cad.75939 în suprafaţă de 38545 mp-treren intravilan cu Staţia
de epurare Panic -Domeniul public al Municipiului Zalău.
Terenul intravilan în suprafaţă de 35083 mp identificat în CF 75940 Zalău rezultat în
unua dezmembrării,
este necesar implemantării proiectului "Centrală electrică
fotovoltaică -Municipiul Zalău "finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare
2014-2020, Axa prioritară 11, Obiectivul specific 11.2 Măsuri de producere a energiei din
surse regenerabile destinate autorităţilor administraţiei publice locale.
Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ îmi exprim iniţiativa de promovare a Proiectului de hotărâre privind
retragerea din concesiunea SC Compania de Apă Someş SA, prin Asociaţia Regională
pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someş-Tisa în calitate de
autoritate delegantă, a imobilului teren suprafaţa de 35083 mp proprietatea publică a
Municipiului Zalău şi solicit Consiliului Local al Municipiului Zalău, să analizeze şi să
hotărască cu privire la adoptarea acestuia.
Iniţiator,
Primarul Municipiului
Ionel CIUNT f

MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
http://www.zalausj ro
e-mail: primaria@zalausj.ro

Direcţia Patrimoniu
Nr.99’922 din 16.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
privind retragerea din concesiunea SC Compania de Apă Someş SA, prin Asociaţia
Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someş-Tisa în
calitate de autoritate delegantă, a imobilului teren în suprafaţă de 35083 mp proprietatea
publică a Municipiului Zalău

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.99919 din 07.12.2022 a Proiectului de hotărâre privind
^ retragerea din concesiunea SC Compania de Apă Someş SA, prin Asociaţia Regională
pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someş-Tisa în calitate de
autoritate delegantă, a imobilului teren în suprafaţă de 35083 mp proprietatea publică a
Municipiului Zalău
- Proiectul de hotărâre privind retragerea din concesiunea SC Compania de Apă Someş
SA, prin Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic
Someş-Tisa în calitate de autoritate delegantă, a imobilului teren în suprafaţă de 35083 mp
proprietatea publică a Municipiului Zalău
- Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit b, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a referatului de aprobare al
iniţiatorului, precizăm următoarele aspecte:
Având în vedere oportunitatea privind realizarea unei instalaţii de producere a energiei
electrice din surse regenerabile -solare, pentru consumul propriu al autorităţii (clădiri
publice şi iluminat), în cadrul programului de finanţare POIM 2014-2020, Axa Prioritară
ILMăsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităţilor
administraţiei publice locale". Municipiul Zalău a depus cererea de finanţare pentru
realizarea proiectului "Centrală electrică fotovoltaică -Municipiul Zalău ", fiind aprobate
HCL nr.412/09.11.2022 privind aprobarea depunerii proiectului "Centrală electrică
fotovoltaică -Municipiul Zalău ",precum şi HCL nr.423/09.11.20222 privind aprobarea
documentaţiei tehnico economice , faza SF pentru obiectivul de investiţii "Centrală
electrică fotovoltaică -Municipiul Zalău ".
Depunerea cererii de finanţare cu fonduri nerambursabile POIM 2014-2020, este
justificată de necesitatea asigurării energiei electrice pentru consumul propriu al autorităţii
. în momentul depunerii cererii de finanţare, solicitantul conform prevederilor Ghidului
trebuie să facă dovada proprietăţii /administrării terenurilor care fac obiectul investiţiei.

Astfel pentru realizarea proiectului "Centrală electrică fotovoltaică-Municipiul Zalău",
s-au făcut demersuri necesare punerii la dispoziţie a unui amplasament de pe str. Spicului
nr.5, identificat în CF 57733 Zalău nr. cad. 57733, teren intravilan în suprafaţă totală de
73628 mp, proprietatea publică a Municipiului Zalău.
Imobilul, "Teren intravilan cu Staţia de epurare Panic", proprietatea publică a
Municipiului Zalău, situat în Zalău str. Spicului nr.5, identificat în CF 57733 Zalău, nr.
cad.57733 în suprafaţă de 73628 mp, este ocupat de Staţia de Epurare şi a fost transmis în
concesiunea SC Compania de Apă Someş SA în baza Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Zalău nr. 26717 din
12.07.2006.
Existând oportunitatea de finanţare cu fonduri nerambursabile -program de finanţare
POIM 2014-2020 Axa Prioritară 11 :Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile
destinate autorităţilor administraţiei publice locale, prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Zalău nr.414 din 09.11.2022, s-a aprobat dezlipirea imobilului-teren ,
situat în Municipiul Zalău, identificat cu nr. cadastral 57733, în suprafaţă totală de 73628
mp, proprietatea publică a Municipiului Zalău, în 2 imobilele identificate astfel:
1) CF 75940 Zalau nr. cad. 75940 în suprafaţă de 35083 mp -teren intravilan-Domeniul
public al Municipiului Zalău, neutilizali' conform scopului pentru care a fost
transmis
2) CF 75939 Zalău nr. cad.75939 în suprafaţă de 38545 mp-teren intravilan cu Staţia
de epurare Panic-Domeniul public al Municipiului Zalău.
Terenul intravilan în suprafaţă de 35083 mp identificat în CF 75940 Zalău rezultat în
urma dezmembrării,
este necesar implemantării proiectului "Centrală electrică
fotovoltaică -Municipiul Zalău " finanţat prin Programul Operaţional Infi’astructură Mare
2014-2020, Axa prioritară 11, Obiectivul specific 11.2 Măsuri de producere a energiei din
surse regenerabile destinate autorităţilor administraţiei publice locale.
Imobilul Teren -Statie de epurare Panic aparţine domeniului public al Municipiului
Zalău, la poziţia nr.465 cap. IV Sisteme de colectare a apelor uzate (Statie epurare,
reţele canalizare). Anexa nr.2- inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Zalău, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.966/2002, şi modificat prin HG
nr.347/2010.
Prevederile art. 286, alin.4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
"Domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din bunurile
prevăzute în anexa nr. 4. precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public local,
declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca
fiind bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean ".
Prevederile art. 10 (6) din OUG nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii
sei'viciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare
cu apă şi canalizare nr.241/2006.
Prevederile art.289 alin.l şi alin.4 - Inventarierea bunurilor din domeniul public al
unităţilor administrativ-teritoriale
(1) Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse
inventarierii anuale. Autorităţii deliberative i se prezintă anual, de către autoritatea
executivă, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor.

h

(4) Comisia prevăzută la alin. (2) are obligaţia să actualizeze inventarul bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale în termen de cel mult
90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective.
In temeiul prevederilor art.129 alin 2 lit.c), art.139 alin 3 lit.g), art.286 alin 4, din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere ceie expuse mai sus propunem spre analiză şi aprobarea Consiliului
Local al Municipiului Zalău:
1. Retragerea din concesiunea SC Compania de Apă Someş SA prin Asociaţia Regională
pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş -Tisa în calitate de
autoritate delegantă, a imobilului teren în suprafaţă de 35083 mp proprietatea publică a
Municipiului Zalău.
2.Modificarea inventarului bunurilor de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău,
transmise în concesiunea SC Compania de Apă Someş SA prin Asociaţia Regională pentru
Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş -Tisa în calitate de autoritate
delegantă, în baza Contractului de delegare nr.26717 din 12.07.2006, prin întocmirea unui
act adiţional, în sensul diminuării cu valoarea de 1.355.499,71 lei a terenului în suprafaţă
de 35083 mp, rezultat în urma dezmembrării imobilului cu nr. cad.57733 şi suprafaţă de
73628 mp,teren Staţia de epurare Panic, proprietatea Municipiului Zalău, conform Anexei
nr.l.

Direcţia Patrimoniu
Alexandru Pura

DP/SP/CL.-lex
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ANEXA nr.l
Situaţia terenurilor reprezentând Statia de epurare Panic proprietatea publică a Municipiului Zalău, date în
concesiune la SC Compania de Apă Someş SA
Supraf.initiala/m
Nr. crt.

1

2

Nr. inv.

Denumire

TEREN - STATIA DE EPURARE fara
construcţii 65581 mp intravilan,
617005 str. Spicului nr.5

617463

TEREN - STATIA DE EPURARE Paniccu construcţii 8047 mp intravilan

Total

Supraf.dim/m

Valoare
diminuata

supraf.
finala/mp

P

Valoare
iniţiala

65.581,00

2.563.487,54

27.036,00

1.074.226,75

38.545,00

8.047,00
73.628,00

281.272,96
2.844.760,50

8.047,00 281.272,96
35.083,00 1.355.499,71

0,00
38.545,00

P

Director Executiv
Alexandru Pura

întocmit
DP/SP/C.L.-lex
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HOTĂRÂREA NR. 412
din 9 noiembrie 2022
privind aprobarea depunerii proiectului "Centrală electrică fotovoltaică - Municipiul Zalău”
Consiliul Local al Municipiului Zalău,
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 89739/ 09.11.2022 şi Raportul de specialitate nr. 89741/
09.11.2022 a, proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului "Centrală electrică
fotovoltaică - Municipiul Zalău”;
Prevederile Ordinului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene nr. 2793/ 2022
privind aprobarea Ghidului solicitantului — condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru
sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile pentru
consumul propriu la nivelul autorităţilor publice locale în cadrul Programului Operaţional
Infrastructură Mare (POIM) 2014 — 2020, modificat prin Ordinul Ministerului Investiţiilor şi
Proiectelor Europene nr. 2930/ 2022;
Avizele Comisiilor de specialitate;
în baza art. 129, alin. 2, litera b), alin. 4, litera d), alin. 7, lit. s) şi art. 139 alin. 3, lit. a) şi
g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă depunerea de către UAT Municipiul Zalău a proiectului "Centrală
electrică fotovoltaică — Municipiul Zalău" în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului
Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 11, Obiectivul specific 11.2
Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităţilor publice locale, apel de proiecte
pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile pentru
consum propriu la nivelul autorităţilor publice locale.
Art. 2. Se aprobă indicatorii proiectului "Centrală electrică fotovoltaică - Municipiul
Zalău" conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă bugetul total al proiectului în valoare de 7.210.822,86 lei, compusă din;
-

5.752.650,00 lei - cheltuieli eligibile

-

1.458.172,86 lei - cheltuieli neligibile.

Art. 4. Se aprobă suportarea de la bugetul local al municipiului Zalău a contribuţiei
proprii de 1.573.225,86 lei, reprezentând:
-

115.053,00 lei - contribuţie la cheltuieli eligibile
1.458.172,86 lei - cheltuieli neeligibile, din care 1.093.003,50 lei reprezintă TVA
recuperabil (TVA aferent cheltuielilor eligibile).

Art. 5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării
proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale şi contribuţia bugetului de stat. Valoarea de 5.637.597,00 lei reprezintă asistenţă
financiară nerambursabilă solicitată, ce va fi recuperată.
Art. 6. Se aprobă acoperirea eventualelor costuri suplimentare ce vor apărea pe parcursul
implementării proiectului. Identificarea sursei de finanţare din bugetul local se va face după
obţinerea finanţării.
Art. 7. Se aprobă suportarea de la bugetul local a cheltuieilor cu operarea şi întreţinerea
investiţiei "Centrală electrică fotovoltaică - Municipiul Zalău" după finalizarea proiectului, pe
întreaga perioadă de durabilitate.
Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia tehnică şi
Direcţia economică.
Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj,
- Primarul municipiului Zalău,
- Direcţia tehnică,
- Direcţia economică,
- Direcţia administraţie publică,
- Direcţia patrimoniu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Teodor Bâlăjd

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaş
1

DT-SMP/ RB/ 4 EX.
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MUNICIPIUL ZALĂU
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CONSILIUL LOCAL
450016 - Zalău, Piaţa luliu Ivlaniu nr.3, Judeţul Sălaj
Telefon: (4,0)/260/61 0550
Fax.(4 0y260/661869
http://www.2alausj.ro
. e-mail: primaria@zalausj. ro

HOTĂRÂREA NR. 413
din 09 noiembrie 2022
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF, pentru obiectivul de
investiţii "Centrală electrică fotovoltaică-Municipiul Zalău"
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 89693/09.11.2022 al Primarului
municipiului Zalău;
Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice şi al Direcţiei economice nr.
89728/09.11.2022, precum şi Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Zalău; •
în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale; .
In conformitate cti prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice;
în baza art. 129, alin. (4), litera d şi art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
aprobă documentaţia tehnico-economică, faza SF, pentru obiectivul de
investiţii "Centrală electrică fotovoltaică-Municipiul Zalău" la valoarea totală a
investiţiei de 7.210.822,86 lei cu TVA, din care, construcţii-montaj (C+M), 969.850,00
lei cu TVA, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentă hotărâre.
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, la faza SF, conform
Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
tehnică. Serviciul investiţii, achiziţii publice.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu;
- Instituţia Prefectului judeţul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcţia administraţie publică
- Direcţia tehnică
- Direcţia economică
- Direcţia patrimoniu
PREŞEDINTE DE sen ^A,
TeodotHăHjâ
l/
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HOTĂRÂREA NR. 414
din 09 noiembrie 2022
privind aprobarea deilipirii imobilului - teren, situat în Municipiul Zalău,
identificat cu nr. cadastral 57733, în suprafaţă totală de 73.628 mp, proprietatea
publică a Municipiului Zalău
Consiliul Local, al municipiului Zalău;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 88702 din 04.11.2022 al Primarului municipiului
Zalău;
_ -Raportul de specialitate nr. 88707 din 04.11.2022, întocmit de Direcţia
Patrimoniu;
’
-Certificatul de urbanism nr. 970, emis la data de 08.11.2022;
-Referatul de admitere al O.C.P.I. Sălaj aferent cererii înregistrate sub
numărul 48795 din data de 20.10.2022;
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Zalău;
-Prevederile art.25, alin. (2), din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, republicată şi cu modificările ulterioare;
-Dispoziţiile art. 132, alin. (1), din Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru
Şl carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând prevederile art. 879, alin. (2) şi (5), din Legea nr. 287/2009, privind
Codul civil;
în conformitate cu arţ.129 alin. (2), lit. c), art.136, alin. (3), alin. (8), art.I39,
alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 286, alin. (4), din O.U.G. nr. 57/2019,
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Dezlipirea imobilului * teren intravilan, înscris în C.F. nr. 57733 Zalău
cu număr cadastral 57733, categoria de folosinţă curţi-construcţii, proprietatea
pubhcă a Mumcipiului Zalău, în suprafaţă totală de 73.628 mp, situat în Municipiul
Zalău, jud. Sălaj, conform referatului de admitere nr. 48795 din 20.10.2022 al
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ii

O.C.P.I. Sălaj şi a documentaţiei tehnice întocmite de dl. Burciu Vasile Mihai topograf autorizat de către A.N.C.P.I Sălaj, Anexa nr. 1 - parte integrantă din
prezenta hotărâre.
^ Art. 2. Mandatarea Primarului Municipiului Zalău să desemneze, în scris,
funcţionarul public, din cadrul Serviciului juridic-contencios, care va semna, în
nume|e Municipiului Zalău, actul autentic de dezlipire, în condiţiile stabilite prin
hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
Patrimoniu.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu;
. -Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
-Primarul Municipiului Zalău;
-Direcţia Administraţie Publică;
-Direcţia Economică;
-Direcţia Patrimoniu;
-Direcţia Urbanism - Arhitect Şef;
-Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Agricultură.
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ANEXA NR.1.35

Plan de amplasament si delimitare a Imobilului
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Plan de amplasament sl delimitare a Imobilului
cu propunerea de dezlipire
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Plan de amplasament sl delimitare a Imobilului
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-------------------- ------------------------f^eferat de admiterp.

cerere nr. 48795 / 20-in-?njo

Nr.cerere 4879S

Jlig; «resa: Z.UU,

Ziua
Luna
Anul

20
10
2022

referat de admitere
(Dezmembrare imobil)

municipiul
Domiciliul Loc. Zalau,
Plata luliu zalău
Ma^u,
Nr. 3, Jud. Salaj
Referitor la cererea înregistrată
J"-'-

2"'«4? ir in"

sub numărul 48795 din data 20-10-2022
UAT 2a,au

vă informăm:

numărul cadastral 57733 a fost dezmembrat in

au, ,u. sa„, iiîî ir i:z

rs

mp;
mp;
conforme cu dalele din planul cadastral de carte

funcli/ll

Inspector
BIANCA EMBER

Blanca-Maria
Ember

^mnat digital de Bianca-Maria
Ember
Data: 2022.1031 12:55:07 ■f02'00'

Documentul conţine date cu caracte
r personal, protejate de prevederile Legii Nr.

677/2001.
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Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară
pentru
Imobil număr cadastral 57733 / UAT Zalau

Anul

48795
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.
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TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Zalau, Jud. Salaj
Nr. cadastral
57733

Comuna/Oras/Municiniir Zalau
-r-—— ______Observaţii / Refe ri nţe
Teren •ntiavllan cu btaţia de epurare Panic
- uomeniul public
* Suprafaţa este determinată in planul de proiec^Stereo 70!-----------al Municioiuliii Zalău
Suprafaţa măsurată
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E^ras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr, cadastral 57733 / UATZalau

încadrare in zonă
______________ scara 1:5000
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Document care conţine date

cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau

AMnPT

Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

tSSISS

52235
10
11
2022

Cod verificare

97898

PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 75940 Zalau

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Zalau, Jud. Salaj
Nr. Nr. cadastral Nr.
Suprafaţa* (mp)
topografic
Crt
Al

75940

35.083

Observaţii / Referinţe
Teren intravilan - Domeniul public al Municipiului Zalău

Construcţii
Crt

Nr cadastral
Nr. topografic

Adresa

Al.l

75940-Cl

Loc. Zalau, Jud. Salaj

Observaţii / Referinţe
S. construita la sol:48 mp; Post trafo

B. Partea II. Proprietari şi acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

Referinţe

52235 / 10/11/2022
Act Notarial nr. act de dezlipire nr.2152, din 10/11/2022 emis de NP Buran loan Dumitru;
Se infiinteaza cartea funciara 75940 a imobilului cu numărul cadastral
Al
Bl 75940 / UAT Zalau, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul
____ cadastral 57733 inscris in cartea funciara 57733:_______________________________
Act Normativ nr. Hotărârea Guvernului nr.347, din 13/05/2010 emis de Guvernul României;
B2 lotabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala|
Al
1/1
1) MUNICIPIUL ZALĂU, CIF:4291786, domeniu public
________ OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 57733/Zalau, înscrisa prin încheierea nr. 13804 din 06/06/2011Act Normativ nr. Hotărârea Guvernului nr.347, din 13/05/2010 emis de Guvernul României (anexa la HG nr.
^“^^f^OlO, Hotărârea Consiliului Local nr.10/19.01.2009, anexa la HCL nr.10/2009, certificat de atestare a
edificării construcţiilor nr.25855/23.05.2011, anexa la certificatul de atestare a edificării construcţiilor
documentaţie cadastrală):________________
Al.l
B3 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota
actuala 1/1________________
1) MUNICIPIUL ZALĂU, CIF:4291786, domeniu public________
OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 57733/Zalau, înscrisa prin încheierea nr. 13804 din 06/06/2011;

C. Partea III. SARCINI .
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini

Referinţe

NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro
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Carte Funciară Nr. 75940 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral

Suprafaţa (mp)*

75940

35.083

Observaţii / Referinţe
Teren intravilan - Domeniul public al Municipiului Zalău

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
I

' DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare a teren
Categorie Intra
folosinţă vilan

Nr
Crt

1

curţi

construcţii

DA

Suprafaţa
(mp)

Ta ria

Parcelă

Nr. topo

35.083

Observaţii / Referinţe
Teren intravilan

Date referitoare la construcţii
Crt

Număr

Al.l

75940-Cl

Destinaţie
construcţie
construcţii
industriale si
edilitare

Supraf. (mp) Situaţie
juridică
48

Cu acte

Observaţii / Referinţe
S. construita la sol:48 mp; Post trafo

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.
Punct
început

1
2
3

Punct
sfârşit
2
3
4

Lungime segment
(” (m)

17.891
24.878
26.806

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro
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Carte Funciară Nr. 75940 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Punct
început
4
5
6
7

Punct
sfârşit

8
9

10
11
12
13

5
6
7

Lungime segment
(" (m)
41.767
29.93
43.88
25.398

8
9

166.0

10
11
12
13

181.783
48.315

23.102
23.072
34.184

14

14
1
99.349
^Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

biîouprezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in condiţiile legii.
S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.
Data soluţionării,
11-11-2022
Data eliberării,
/ /

Asistent Registrator,
EMILIA FAUR
^

«ii

^

bmilia

t Semnat digital de Emilia Faur

11 09:31:23

(parafa şCsemnătura)

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro

Referent,

(parafa şi semnătura)
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