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MUNICIPIUL ZALĂU

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

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

PRIMAR AVIZAT,
SECRETAR^SE^JERAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea contractului de administrare nr. 13399 din 01.03^17, încheiat între 

Municipiul Zalău şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism

Consiliul Local al Municipiului Zalău:
Având în vedere: - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 35.113 din 

08.05.2023 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 35.116 din 08.05.2023;
- Adresa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul 

Teritorial Sălaj nr. 304X1-3/2023 din 26.04.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 
32325 din 26.04.2023;

- Contractul de administrare nr. 13399 din 01.03.2017;
- Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 47 din 23.02.2017, nr. 238 din 29.08.2019 

şi m-. 398 din 20.10.2022;
- Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;

în baza art. 108, art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) din din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE
Art.l. Prelungirea contractului de administrare nr. 13399 din 01.03.2017, încheiat între 

Municipiul Zalău şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism, pentru spaţiul situat în Municipiul Zalău, P-ţa luliu Maniu, nr. 4-6, clădirea 
Transilvania, Corp A, etaj, identificat în CF 55028 Zalău, clasat ca Monument Istoric, grupa 
valorică B, cod din Lista Monumentelor Istorice S.l-II-m-B-04992, cu o suprafaţă totală de 240,07 
mp, în vederea desfăşurării unor activităţi specifice, inclusiv pentru sediul acesteia; şi 
terenul intravilan în suprafaţă de 156 mp (5 locuri de parcare - locurile 13, 14, 15, 16, şi 17 - şi 
acces cai'osabil) cu destinaţia de parcare, situat în Piaţa luliu Maniu în spatele Clădirii 
Transilvania, proprietate publică a Municipiului Zalău, pe o perioadă determinată de 5 ani, cu 
începere de la data de 01.06.2023 până la data de 31.05.2028, prin încheierea unui act 
adiţional.

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

- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul Municipiului Zalău;
- Direcţia Administraţie Publică; Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică;
- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 

„pentru”
„împotrivă”
„abţineri”

Voturi:

Ci/yivj'jfPRIMAR, 
Ionel Ciunt MC

UaIj
OCt * ^ 4/ţ/v,întocmit, consilier juridic. Aida F^het^- lex

J

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


MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

45001.6 -Zalâu. Piaţa luliu Maniu hr.3, Judeţul Sâiaj . 
Telefon: (40)280.610550 
http://www.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mall: primarl.a@zalausj.ro .

Nr. 35113 din 08.05.2023

Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind prelungirea contractului de administrare nr. 13399 din 
01.03.2017, încheiat între Municipiul Zalău şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de

Criminalitate Organizată şi Terorism

Prin adresa nr. 304X1-3/2023 din 26.04.2023 înregistrată Ia Primăria Municipiului Zalău 
sub nr, 32325 din 26.04.2023, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată’ şi Terorism - Biroul Teritorial Sălaj, solicită prelungirea contractului de 
administrare nr. 13399/01.03.2017, pe o perioadă de 10 ani.

Potrivit contractului de administrare nr. 13399 din 01.03.2017, încheiat între Municipiul 
Zalău şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - 
Biroul Teritorial Sălaj, s-au transmis următoarele imobile;

- spaţiul situat în Municipiul Zalău, P-ţa luliu Maniu, nr. 4-6, clădirea Transilvania, 
Corp A Qidi], camerele 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 şi 16, identificat în CF 55028 Zalău, clasat ca 
Monument Istoric, grupa valorică B, cod din Lista Monumentelor Istorice SJ-II-m-B-04992, 
cu o 'suprafaţă totală de 240,07 mp, din care suprafaţa utilă de 174,83 mp şi 65,24 mp cotă 
parte din părţi comune (grup social, holuri de acces), în vederea desfăşurării unor activităţi 
specifice, inclusiv pentru sediul acesteia.

- terenul intravilan în suprafaţă de 156 mp (5 locuri de parcare - locurile 13, 14, 15, 16, 
şi 17 - şi acces carosabil) cu destinaţia de parcare, situat în Piaţa luliu Maniu în spatele 
Clădirii Transilvania, proprietate publică a Municipiului Zalău.

Alt. 7 din contractul de administrare potrivit căruia: ‘‘‘'Părţile vor putea prelungi 
prezentul contract de comun acord cu obţinerea în prealabil a acordului Consiliului Local al 
Municipiului Zalău..

Portivit art. 129 alin (2) lit. c) din Codul Administrativ, Consiliul Local are "ătribuţii 
privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; ” şi 

^ ale alin (6) lit. a) "hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în 
folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după 
caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii”.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 
privind codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre 
privind prelungirea contractului de administrare nr. 13399 din 01.03.2017, încheiat între 
Municipiul Zalău şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism, pentru spaţiul situat în Municipiul Zalău, P-ţa luliu Maniu, nr. 4-6, clădirea 
Transilvania, Corp A, etaj, identificat în CF 55028 Zalău, clasat ca Monument Istoric, 
grupa valorică B, cod din Lista Monumentelor Istorice SJ-Il-m-B-04992, cu o suprafaţă 
totală de 240,07 mp, în vederea desfăşurării unor activităţi specifice, inclusiv pentru sediul 
acesteia, pe o perioadă de 5 ani, cu începere de la data de 01.06.2023, prin încheierea unui 
act adiţional şi solicit Consiliului Local al Municipiului Zalău, să analizeze şi să hotărască cu 
privire la adoptarea acestuia.

Primarul Municipiului Zalău 
Ionel Ciunt
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DIRECŢIA PATRIMONIU 
Nr. 35116 din 08.05.2023

Raport de specialitate
privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre 

privind prelungirea contractului de administrare nr. 13399 din 01.03.2017, încheiat între 
Municipiul Zalău şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată

şi Terorism

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 35113 din 08.05.2023, privind prelungirea contractului de 
administrare nr. 13399 din 01.03.2017, încheiat între Municipiul Zalău şi Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, promovat de dl. Ionel 
Ciunt, Primar al Municipiului Zalău, în calitate de iniţiator;

- Proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de administrare m*. 13399 din 
01.03.2017, încheiat între Municipiul Zalău şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism;

- 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:

Prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 47 din 23.02.2017, nr. 238 
din 29.08.2019 şi nr. 398 din 20.10.2022, s-a transmis în administrarea Direcţiei de Investigare 
a InJfracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Sălaj, spaţiul situat 
în Municipiuf Zalău, P-ţa luliu Maniu, nr. 4-6, clădirea Transilvania, Corp A etaj, în vederea 

^ desfăşurării unor activităţi specifice, inclusiv pentru sediul acesteia, pe o perioadă de un an 
cu începere de la data semnării Procesului Verbal de predare-primire, respectiv până la data de 
31.06.2018, dată la care contractul de administrare a fost prelungit în baza HCL nr. 160/2018 
până la data de 31.05.2023.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul 
Teritorial Sălaj prin adresa nr. 304X1-3/2023 din 26.04.2023 înregistrată la Primăria 
Municipiului Zalău sub nr. 32325 din 26.04.2023, solicită prelungirea contractului de 
administrare nr. 13399/01.03.2017, pe o perioadă de 10 ani.

Contractul de administrare nr. 13399 din 01.03.2017, încheiat între Municipiul Zalău şi 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul 
Teritorial Sălaj, are ca obiect:

> spaţiul situat în Municipiul Zalău, P-ţa luliu Maniu, nr. 4-6, clădirea Transilvania, 
Coip A etaj, camerele 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 şi 16, identificat în CF 55028 Zalău, clasat ca 
Monument Istoric, grupa valorică B, cod din Lista Monumentelor Istorice SJ-II-m-B-04992, 
cu o suprafaţă.totală de 240,07 mp, din care suprafaţa utila de 174,83 mp şi 65,24 mp cotă 
parte din părţi comune (grup social, holuri de acces), în vederea desfăşurării unor activităţi 
specifice, inclusiv pentru sediul acesteia.
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> terenul intravilan în suprafaţă de 156 mp (5 locuri de parcare - locurile 13, 14, 
15, 16, şi-17 - şi acces carosabil) cu destinaţia de parcare, situat în Piaţa luliu Maniu în 
spatele Clădirii Transilvania, proprietate publică a Municipiului Zalău.

Art. 7 din contractul de administrare mai. sus menţionat prevede: ''Părţile vor putea 
prelungi prezentul contract de comun acord cu obţinerea în prealabil a acordului Consiliului 
Local.al Municipiului Zalău.".

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este 
specializată în combaterea şi investigarea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, 
în scopul destructurării grupurilor, infracţionale organizate, frontaliere şi transfrontaliere şi îşi 
desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al impai*ţialităţii şi al controlului ierarhic 
şi este independentă în raport cu instanţele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea,' 
precum şi .în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, exercitându-şi atribuţiile numai în temeiul 
legii şi pentru asigurarea respectării acesteia.

■ • Prevederile art. 108 din
''Administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale: Consiliile 

locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a prezentului cod, 
ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie: a) 

date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea. unităţii 
administrativ-teritoriale care le are în proprietate; b) concesionate; c) închiriate; d) date în 

folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică; e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute 

de lege. ”şi ale art. 129. alin. (6) lit. a) ”hotărăşte darea în administrare, concesionarea, 
închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a com unei, oraşului

Având în vedere cele mai sus expuse, propunem spre analiză şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind prelungirea contractului de administrare nr. 13399 din 01.03.2017.^ 
încheiat între Municipiul Zalău şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, pentru:

- spaţiul situat în Municipiul Zalău, P-ţa luliu Maniu, nr. 4-6, clădirea Transilvania, 
Corp A, etaj, identificat în CF 55028 Zalău, clasat ca Monument Istoric, grupa valorică B, 
cod din Lista Monumentelor Istorice SJ-Jl-m-B-04992, cu o suprafaţă totală de 240,07 mp, în 
vederea desfăşurării unor activităţi specifice, inclusiv pentru sediul acesteia;

- terenul intravilan în suprafaţă de 156 mp (5 locuri de parcare - locurile 13, 14, 15, 
^ 16, şi 17 - şi acces carosabil) cu destinaţia de parcare, situat în Piaţa luliu Maniu în spatele

Clădirii Transilvania, proprietate publică a Municipiului Zalău,
pe o perioadă determinată de 5 ani, cu începere de la data de 01.06.2023 până la data 

de 31.05.2028, prin încheierea unui.act adiţional.

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECŢIA/PATRIMONIU 
DIRECTOR EXECUTIV

DIRECŢIA D.A.P 
DIRECTOR EXECUTIV

DIRECŢIA PATRIMONIU 
ŞEF SERVICIU

Alexarî \fr\ Claudia Ardelean ina Predescura

întocmit
Ghimbu\ul Carmen

DP/SP/GC/lex.
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R O M A N I A 
MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ _
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE ^U/

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism V 
_____________ BIROUL TERITORIAL SĂLAJ

/

Zalău, Piaţa luliu Maniu, nr. 4-6, Clădirea Transilvania, corp A, jud Sălaj e-mail: bt.salaj@diicot.ro
Telefon 0260612729, Fax. 0260613003

Cod operator 16051

Nr. 304X1-3/2023 26.04.2023

Către,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZA^U 
Direcţia Patrimoniu

Având în vedere expirarea termenului de folosire a spaţiului unde DIICOT 

- Biroul Teritorial Sălaj îşi desfăşoară activitatea vă solicităm prelungirea 

contractului de administrare pe o durată de 10 ani de zile începând cu data de 

01.05.2023.

Cu stimă şi consideraţie,

PROCUROR şef; // 

BIROUL TERITORJAX SĂM J, 
DAN LIV/U BUBUIUG /

V V' Ai f /•■'S. >

vc>;'
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