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PROIECT DE HOTĂRÂRE ^

privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intMulării dreptului de 
proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de34 mp, identificat cu 

număr cadastral 72573, necesar asigurării tramei drumului public strada 
Tipografilor şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al

Municipiului Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere: Referatul de aprobare nr.37.036 din 15.05.2023 al Primarului 

municipiului Zalău;
Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Patrimoniu sub nr.37.037

din 15.05.2023;
A

Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate autentificată cu încheierea de 
autentificare nr. 1631 din 10.05.2023 şi Declaraţia de radiere a servituţii de trecere 
inscrisă in CF 72753 Zalău autentificată cu încheierea de autentificare nr. 1827 din
25.05.2023 ale notarului public Crecan Flavia-Monica, extrasul CF nr. 72573 Zalău,

Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău; 
în baza prevederilor art.553, art.562 alin.2, art.557 alin.2 şi alin.4, art.889 ale 

Codului civil, ale art.205 alin.l şi 2 din Ordinul nr.600/2023 pentru aprobarea 
Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

în conformitate cu art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.2, art.196 alin.l lit a din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

Artl.Se emite acordul în vederea intăbulării dreptului de proprietate privată 
a Municipiului Zalău asupra terenului intravilan parţial împrejmuit cu gard din metal şi 
plasă de sârmă, în suprafaţă de 34 mp, identificat cu nr.cadastral 72573, CF nr. 72573 
Zalău, necesar asigurării tramei drumului public strada Tipografilor cu privire la care 
proprietarii acestuia Matei Alexandru şi soţia Matei Mariana au renunţat la dreptul de 
proprietate conform Declaraţiei autentificată cu încheierea de autentificare nr.l631 din 

10.05.2023, respectiv au radiat servitutea de trecere , prin Declaraţia autentificată cu 
încheierea de autentificare nr. 1827 din 25.05.2023.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din proprietatea privată a 
Municipiului Zalău în proprietatea publică a Municipiului Zalău, în vederea respectării 
documentaţiilor de urbanism ce reglementează secţiunea stradală pentru acest imobil.

Art.3. Această hotărâre se emite în scopul intăbulării dreptului de propri^ate în ^ 
favoarea Municipiului Zalău.

—-eCL

/



Art.4. Tarifele OCPI şi onorariile notariale achitate pentru dezmembrarea 
imobilului în vederea întocmirii declaraţiei de renunţare, radierea servituţii de trecere şi 
pentru încheierea în formă autentică, respectiv înscrierea la CF a declaraţiei de renunţare 
se suportă de către dobânditorul Municipiul Zalău.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
Patrimoniu care după intabularea dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Zalău 
va face toate demersurile legale necesare cuprinderii imobilului în inventarul bunurilor 
din domeniul public şi atestării acestui inventar de Consiliul Local al Municipiului Zalău, 
prin hotărâre, potrivit prevederilor Codului Administrativ (art.289 din OUG nr,57/2019).

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
-Primarul Municipiului Zalău;
-Direcţia Administraţie Publică,
-Direcţia Patrimoniu,
-Direcţia Economică;
-Direcţia Urbanism -Arhitect şef,
-Serviciul Fond funciar, proprietarii imobilului.

Voturi: **pentru” 
_**împotrivă** 

”abţineri”

PRIM^
lonelOnint

Întocmit, consilier juridic, Rodica Pop - lEX
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Direcţia Patrimoniu 

Nr.37036din 15.05.2023
REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării 
dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 34 mp, identificat 
cu număr cadasPal 725 73, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada 

Tipografilor şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău

în vederea executării unor lucrări de utilitate publică în Municipiul Zalău, privind 
extinderea reţelelor de apă şi canalizare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 
2014-2020, proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată şi pentm realizarea 
infrastructurii rutiere, este necesar punerea la dispoziţie a terenului, sens în care se fac demersuri 
pentru înscrierea terenului afectat de lucrările menţionate, în domeniul public al Municipiului 
Zalău.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr.22997 din 22.03.2023, d- 
na Matei Mariana comunică acordul privind efectuarea demersurilor necesare trecerii terenului 
identificat în Cartea Funciară nr. 72573 Zalău, cu nr. cadastral 72573. în suprafaţă de 34 mp, în 
proprietatea publică a Municipiului Zalău, necesar realizării tramei stradale str.Tipografilor.

în baza Declaraţiei de renunţare, autentificată prin încheierea de autentificare nr. 1631 din 
10.05.2023, întocmită de d-na Crecan Flavia Monica notar public, numiţii Matei Alexandru şi 
Matei Mariana proprietarii terenului, renunţă la dreptul de proprietate în favoarea Municipiului 
Zalău, asupra imobilului situat în Zalău str. Tipografilor nr.lSA, identificat în Cartea Funciară 
nr. 72573Zalău, cu nr. cadastral 72573 în suprafaţă de 34 mp, teren intravilan, parţial împrejmuit 
cu gard din metal şi plasă de sârmă, liber de construcţii, având categoria de folosinţă vie.

Prin Declaraţia de renunţare, autentificată prin încheierea de autentificare nr. 1827 din 

25.05.2023, întocmită de întocmită de d-na Crecan Flavia Monica notar public, numiţii 
Matei Alexandru şi Matei Mariana proprietarii terenului, şi-au dat acordul pentru 
radierea dreptului de servitute de trecere pietonăl din CF 72573 Zalau nr. cad. 72573. 

Terenul în suprafaţă de 34 mp necesar realizării tramei stradale a str. Tipografilor este evaluat 
^ la suma de 6.120,00 lei.

Având în vedere cele mai sus menţionate, prevederile art. 889 din Codul civil prin care se 
reglementează modalitatea dobândirii unei proprietăţi de către unităţile administrativ teritoriale, 
precum şi prevederile Art. 31'^1, alin (1) din Legea nr. 350 din 2001 privind Amenajarea 
Teritoriului şi Urbanismul: '"Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu 
respectarea documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale de urbanism aferente, 
aprobate potrivit legii ”.

în temeiul art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019privind codul administrativ, 
îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre 

privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întăbulării dreptului de proprietate, 
în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 34 mp, identificat cu număr cadastral 72573, 
liber de sarcini necesar asigurării tramei drumului public strada Tipografilor şi trecerea 
acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău,
SOLICIT Consiliului Local al Municipiului Zalău, să analizeze şi să hotărască cu privire la 
adoptarea acestuia.

Primarul Municipiukrt^ălăi 
Ionel Ciunt
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Direcţia Patrimoniu 
Nr.37b37din 15.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre 

privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de 
proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 34 mp, identificat cu 
număr cadastral 72573, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public 
strada Tipografilor şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al

Municipiului Zalău

Având în vedere:
Necesitatea executării unor lucrări de utilitate publică în Municipiul Zalău, privind 

extinderea reţelelor de apă şi canalizare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 
(POIM) 2014-2020, proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată şi 
pentru realizarea infrastructurii rutiere, este necesar punerea la dispoziţie a terenului, sens 
în care se fac demersuri pentru înscrierea terenului afectat de lucrările menţionate, în 
domeniul public al Municipiului Zalău.

adresa înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr.22997 din 22.03.2023, d- 
na Matei Mariana comunică acordul privind efectuarea demersurilor necesare trecerii 
terenului identificat în Cartea Funciară nr. 72573Zalău, cu nr. cadastral 72573, în suprafaţă 
de 34 mp, în proprietatea publică a Municipiului Zalău, necesar realizării tramei stradale 
str.Tipografilor.

Declaraţia de renunţare, autentificată prin încheierea de autentificare nr.l631 din 
10.05.2023, întocmită de d-na Crecan Flavia Monica notar public, numiţii Matei Alexandru 
şi Matei Mariana proprietarii terenului, renunţă la dreptul de proprietate în favoarea 
Municipiului Zalău, asupra imobilului situat în Zalău str. Tipografilor nr.lSA, identificat 
în Cartea Funciară nr. 72573Zalău, cu nr. cadastral 72573 în suprafaţă de 34 mp, teren 
intravilan, parţial împrejmuit cu gard din metal şi plasă de sârmă, liber de construcţii, având 
categoria de folosinţă vie.
- Declaraţia de renunţare, autentificată prin încheierea de autentificare nr.l827 din 
25.05.2023, întocmită de întocmită de d-na Crecan Flavia Monica notar public, numiţii 
Matei Alexandru şi Matei Mariana proprietarii terenului, sunt de acord cu radierea 
dreptului de servitute de trecere pietonal din CF 72573 Zalau nr. cad. 72573.

Terenul în suprafaţă de 34 mp necesar realizării tramei stradale a str.Tipografilor 
este evaluat la suma de 6.120,00 lei.

Terenul se dobândeşte de Municipiul Zalău prin renunţare, potrivit art. 889 din 
Codul civil - care reglementează şi posibilitatea dobândirii unei proprietăţi de către unităţile 
administrativ teritoriale astfel:
(1) Proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială
înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea 

dreptului.
(2) în acest caz, comuna, oraşul sau municipiul, după caz, poate cere înscrierea dreptului 
de proprietate în folosul său. în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor



legale privind transferul drepturilor reale imobiliare, dacă o altă persoană nu a solicitat 
înscrierea în temeiul uzucapiunii.

Menţionăm că, potrivit art. 205 din Ordinul Nr. 600/2023 din 8 februarie 2023, 
pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 
carte funciară:
„Art.205 — (1) In situaţia renunţării la drept a proprietarului tabular în conformitate cu 

art. 889 din Codul civil, în baza declaraţiei de renunţare date în formă autentică 
notarială se va dispune prin încheiere radierea din cartea funciară a dreptului de 
proprietate al renunţătorului, fără sistarea cărţii funciare, cu menţinerea notării 
renunţării la dreptul de proprietate, în condiţiile art. 562 alin. (2) din Codul civil.

(2) Ulterior, la cerere, se va putea intabula dreptul de proprietate al uzucapantului, în 
baza hotărârii judecătoreşti definitive, sau dreptul de proprietate al unităţii 
administrativ-teritoriale, în baza hotărârii consiliului local, menţionându-se în cartea 
funciară regimul juridic al imobilului, respectiv domeniul privat.

Hotărârea se va emite în scopul întabulării dreptului de proprietate în favoarea 
Municipiului Zalău prin radierea dreptului de proprietate a proprietarului renunţător ce se 
va realiza în temeiul declaraţiei autentice prevăzută de art. 889 alin.l din Codul civil.

PROPUNEM spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Zalău:

1. Emiterea acordului Municipiului Zalau, necesar întabulării dreptului de proprietate 
privată a Municipiului Zalău, asupra imobilului teren intravilan, parţial împrejmuit cu gard 
din metal şi plasă de sârmă, în suprafaţă de 34 mn. identificat cu nr. cad. 72573. CF 72573 
Zalău, liber de sarcini, evaluat la 6.120,00 lei, necesar asigurării tramei drumului public 
strada Tipografilor, cu privire la care proprietarii acestuia. Matei Alexandru şi soţia Matei 
Mariana au renunţat la drepul de proprietate conform Declaraţiei autentificată cu încheierea 

de autentificare nr. 1631 din 10.05.2023.
2. Aprobarea trecerii imobilului identificat la art. 1, din domeniul privat al Municipiului 

Zalău în domeniul public al Municipiului Zalău în vederea respectării documentaţiilor de 
urbanism ce reglementează secţiunea stradală pentru acest imobil.

3. Tarifele O.C.P.I. Sălaj şi onorariile notariale achitate pentru dezmembrarea 
imobilului în vederea renunţării la dreptul de proprietate, pentru radierea servituţii de 
trecere şi pentru înscrierea în Cartea Funciară a renunţării, se suportă de către dobânditorul 
Municipiul Zalău.

Şef Serviciu, 
Adin^redescu

DirectopExecutiv, 
Alexandra Pura

DP/SP- PA //C.L.-lex
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau

22500Nr. cerere
Ziua 11

05Luna
Anul 2023

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
PEmi^U INFORMARE

Cod verificare

Carte Funciară Nr. 72573 Zalau

A. Partea i. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Zalau, Jud. Salaj
Nr. Nr. cadastral Nr. 

topografic Observaţii / ReferinţeSupra^ţa* (mp)Crt
Teren împrejmuit parţial cu gard din metal si plasa de sarma72573 34Al

B. Partea II. Proprietari şi acte
înscrieri privitoare ia dreptui de proprietate şi aite drepturi reaie Referinţe

44257 / 23/12/2020
Act Notarial nr. act de dezmembrare autentificat cu nr.3842, din 22/12/2020 emis de N.P. CRECAN Flavia
Monica:

Se infiinteaza cartea funciara 72573 a imobilului cu numărul cadastral 
72573/UAT Zalau, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul 
cadastral 72070 Înscris in cartea funciara 72070;

Al
Bl

22500 /11/05/2023
Act Notarial nr. declaraţie autentificată cu nr.l631, din 10/05/2023 emis de NP CRECAN Flavia Monica; 

In baza actului notarial mai sus menţionat, ca urmare a renunţării la
B4 dreptul de proprietate asupra imobilului de sub Al se radiază dreptul 

____ de proprietate de sub B2________________________________________

Al

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

de garanţie şi sarcini Referinţe

44257 / 23/12/2020
Act Notarial nr. act de dezmembrare nr. 2386, din 06/08/2020 emis de NP CRECAN Flavia Monica; 

Intabulare, drept de SERVITUTE de trecere pietonal pe o lungime de
37,06 m si o lăţime de 1 m în favoarea proprietarilor imobilului cu nr. 
cad. 72058 din 'CF. 72058 Zalău._________________ ^______________

OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 72070/Zalau, înscrisa prin încheierea nr. 25712 din 10/08/2020;

Al
CI
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Carte Funciară Nr. 72573 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

72573 34 Teren imprejmuit parţial cu gard din metal si plasa de sarma
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare a teren
Categorie
folosinţă

Suprafaţa
(mp)

Nr Intra
vilan Observaţii / ReferinţeParcelăTarla Nr. topoCrt

vie DA 341

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

Lungime segment 
r (m)

Punct
început

Punct
s^rşlt

7.49621
9.51832

2.023 4
9.484 5

4.265
3.5476 7
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Carte Funciară Nr. 72573 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment 
(~ (m)

1 1.7457
** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şl sunt rotunjite la 1 mlllmetm. 
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest 
birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin 
care se sting drepturile reale precum şl pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt 
susceptibile de orice modificare, in condiţiile legii.
S-a achitat tariful de 75 RON, -Chitanţa externa nr.315132/10-05-2023 in suma de 75, pentru serviciul de 
publicitate imobiliară cu codul nr. 241.

Data soluţionării,
15-05-2023
Data eliberării,

/ /

Asistent Registrator, 
CLAUDIA - DIANA POP

Referent,

(parafa şi semnătura)(parafa şi semnătura)
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