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PRIMAR
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PRIMAR

AVIZAT,
SECRETABjGENERAL

m

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulăr^^reptului de
proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan ae 6 mp, liber de
sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Braşovului şi trecerea acestuia
din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere: Referatul de aprobare nr.32372 din 14.05.2021 al Primarului municipiului
Zalău;
Raportul de specialitate privind emiterea acordului necesar înscrierii dreptului de
proprietate în domeniul privat al Municipiului Zalău, a imobilului - teren intravilan, fără
sarcini, identificat cu numărul cadastral 73163 necesar asigurării tramei drumului public str.
Braşovului şi trecerea acestuia din domeniul privat al Municipiului Zalău în domeniul public,
întocmit de Direcţia Urbanism - Arhitect Şef, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
sub nr.32371 din 14.05.2021;
Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate autentificată cu încheierea de
autentificare nr.640 din 09.04.2021 şi încheierea nr. 28 din 10.05.2001 a notarului public loan
Dumitru Buran şi Extrasul CF nr.73i63 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.211 din Ordinul nr. 1340/2015 privind modificarea şi completarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,
aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară nr. 700/2014;
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:
>
Art.l.Se emite acordul în vederea întăbulării dreptului de proprietate privată a
Municipiului Zalău asupra imobilului teren intravilan parţial împrejmuit cu gard de sârmă Parcela ”S. Meteo”. Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei
planului parcelar, în suprafaţă de 6 mp, identificat cu nr.cadastral 73163, notat în Cartea
Funciară nr.73163 Zalău, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada
Braşovului cu privire la care proprietarii acestuia Irimeş Vasile şi Irimeş Mariana au renunţat
la dreptul de proprietate conform Declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate

I
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autentificată cu încheierea de autentificare nr. 640 din 09.04.2021 şi încheierea nr. 28 din
10.05.2001.
Art.2. Imobilul teren este identificat potrivit Extrasului CF nr.73163 Zalău nr.
cadastral 73163 - ( Planul de Amplasament şi Delimitare a Imobilului întocmit de topograf
autorizat Bogdan Vlad - Cătălin) - Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă trecerea imobilului teren 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.4. Această hotărâre se emite în scopul întabulării dreptului de proprietate în
favoarea Municipiului Zalău.
Art.5. Tarifele OCPI şi onorariile notariale achitate pentru dezmembrarea imobilelor în
vederea întocmirii declaraţiei de renunţare şi pentru încheierea în formă autentică, respectiv
înscrierea la CF a declaraţiei de renunţare se suportă de către dobânditorul Municipiul Zalău.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
Patrimoniu care după întabularea 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.7. 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.

PRIMAR
Ionel Ciunt

Voturi:

*’pentru”
_**împotrivă”
”abţinerV’

DAP/SALA/DC/lEx.

l

î ..

».

MUNICIPIUL ZALĂU
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Direcţia Urbanism - Arhitect Şef
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Nr. 32372 din 14.05.2021

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind emiterea acordului necesar înscrierii
dreptului de proprietate în domeniul privat al Municipiului Zalău, a imobilului teren intravilan, fără sarcini, identificat cu numărul cadastral 73163 necesar
asigurării tramei drumului public str. Braşovului şi trecerea acestuia din
domeniul privat al Municipiului Zalău în domeniul public

Secţiunea străzii Braşovului din Municipiului Zalău a fost reglementată
prin documentaţia de urbanism P.U.Z. - Modificare P.U.Z. Dealul Morii,
aprobat cu H.C.L. nr. 167 din 28.05.2020
Alt. 31^1, alin (1) din Legea nr. 350 din 2001 privind Amenajarea
Teritoriului şi Urbanismul prevede că: Dreptul de construire se acordă potrivit
prevederilor legale, cu respectarea documentaţiildr de urbanism şi
regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate potrivit legii.
Prin adresa nr. 29017 din data de 29.04.2021, numiţii IRIMEŞ VASILE şi
IRIMEŞ MARIANA, în calitate de renunţători la dreptul de proprietate al
imobilului - teren în suprafaţă de 6,00 mp, depun la sediul instituţiei Declaraţia de
renunţare în formă autentică prin care se arată că sunt de acord să renunţe la
porţiunea de teren de 6,00 mp, identificată cu nr, cad. 73163 notată în Cartea
Funciară nr, 73163 a localităţii Zalău, în vederea realizării tramei stradale
Braşovului.
Prevederile art. 889 din Codul civil reglementează modalitatea dobândirii
unei proprietăţi de către unităţile administrativ teritoriale.
Ţinând cont de aspectele mai sus menţionate şi văzând Raportul de
specialitate cu nr. 32371 din 14.05.2021 al Direcţiei Urbanism - Arhitect Şef,
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teriotriului, în temeiul art. 136 din OUG. nr.
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57 din 20019 privind Codnl Administrativ, îmi exprim iniţiativa de prPmovdre
a Proiectului de hotărâre privind emiterea acordului n ecesar înscrierii dreptului
de proprietate în domeniul privat al Municipiului Zală u, a imobilului - teren
intravilan, fără sarcini, identificat cu numărul cadastral 73163
necesar
asigurăm tramei drumuiui pubiic str. Braşovului şi trecerea acestuia din
domeniul privai al Municipiului Zalău tn domeniul public şi solicit Consiliului
Local al Municipiului Zalău să
sa analizeze şi să hotărească cu privire la adoptarea
acestuia.

Iniţiator,
Primarul Municipiului Zalău
Ionel CIUNT
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Direcţia Urbanism - Arhitect Şef
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Nr. 32371 din 14.05.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
privind emiterea acordului necesar înscrierii dreptului de proprietate în domeniul
privat al Municipiului Zalău, a imobilului - teren intravilan, fără sarcini, identificat cu
numărul cadastral 73163 necesar asigurării tramei drumului public str. Braşovului
şi trecerea acestuia din domeniul privat al Municipiului Zalău în domeniul public
Prin adresa nr. 29017 din data de 29.04.2021, numiţii IRIMEŞ VASILE şi soţia
IRIMEŞ MARIANA, în calitate de renunţători la dreptul de proprietate al imobilului teren în suprafaţă de 6,00 mp, depun la sediul instituţiei. Declaraţia de renunţare în
formă autentică prin care se arată că sunt de acord să renunţe la porţiunea de teren
de 6,00 mp* identificată cu nr. cad. 73163 notată în Cartea Funciară nr. 73163 a
localităţii Zalău, în vederea realizării tramei stradale Braşovului.
Prevederile art. 889 din Codul civil reglementează şi posibilitatea dobândirii
unei proprietăţi de către unităţile administrativ teritoriale astfel:
(1) Proprietarul poate renunţa la dreptul său nrintr-o declaraţie autentică
notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se
înscrie radierea dreptului.
(2) In 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.
A

Terenul ce se dobândeşte de Municipiul Zalău prin renunţare potrivit art. 889
din Codul civil este liber de sarcini.
Menţionăm că, potrivit art. 211 din Ordinul 1340/2015 privind modificarea şi
completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru
şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr, 700/2014. „Art.211 - (1) In situaţia renunţării
la drept a proprietarului tabular în conformitate cu art. 889 din Codul civil, în baza
declaraţiei de renunţare dată în formă autentică notarială se va dispune prin
A

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.
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.
Această hotărâre se va emite în scopul intabulării dreptului de proprietate în
favoarea Municipiului Zalău prin radierea dreptului de proprietate a proprietarilor
renunţători ce se va realiza în temeiul declaraţiei autentice prevăzută de art. 889 alin.l
din Codul civil.
/V

In scopul realizării acestui transfer al dreptului de proprietate, propunem
următoarele:
1. Adoptarea imei hotărâri a Consiliului Local pentru emiterea acordului
Municipiului Zalau, necesar intabulării dreptului de proprietate în domeniul privat.
asupra imobilului teren intravilan în suprafaţă de 6,00 mp, identificat cu nr. cad.
73163 notat în Cartea Funciară nr. 73163 a localităţii Zalău, identificat potrivit
documentaţiei cadastrale întocmită de topograf Bogdan Vlad-Cătălin, necesar realizării
tramei străzii Braşovului.
2. Aprobarea trecerii imobilului ce se identifică potrivit art.l al prezentei hotărâri
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 şi pentru încheierea în formă
autentică, respectiv înscrierea în Cartea Funciară a remmţării, se suportă de către
dobânditorul Municipiul Zalău.

Arhitect ^ef,
arh. Vlad AiâreiJ

RE

Şef - Serviciu
ing. Terezia GĂVRĂ

întocmit,
ing. Raluca ONOKrMcIUC
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
a

PENTRU INFORMARE

IttŢITAT».

Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

15898
12
04

2021

Cod verificare

00102883923

Carte Fundară Nr. 73163 Zalau

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

73163

Observaţii / Referinţe
Teren intravilan parţial împrejmuit cu gard de sarma - Parcela "S. Meteo".
Imobil înregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului
parcelar.________________________________________________________________

6

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

Referinţe

15898 / 12/04/2021
Act Notarial nr. declaraţie nr. 640, din 09/04/2021 emis de notar public Buran loan Dumitru;
Al
lin baza actului notarial mai sus menţionat , ca urmare a renunţării la
B4 dreptul de proprietate asupra imobilului de sub Al , se radiaza dreptul
de proprietate inscris sub B2

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

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

«

Referinţe
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Carte Funciară Nr. 73163 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau *

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral

Suprafaţa (mp)*

73163

6

Observaţii / Referinţe
Jeren intravilan parţial împrejmuit cu gard de sarma - Parcela "S. Meteo". Imobil
_____________________ înregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

~)

Date referitoare la teren
Nr
Crt

1

Categorie Intra
folosinţă vilan
arabil

Suprafaţa
(mp)

DA

Tarla

Parcelă

Nr. topo

6

Observaţii / Referinţe
Intravilan

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

Punct
sfârşit

Lungime segment
(*• (m)

1

2
3
4

2.044
3.422
1.247
3.401

2
3
4

1

** 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.

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line fa adresa epay.ancpi.ro
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Carte Funciară Nr. 73163 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest
birou.
Prqzentui extras de carte funciară este vaiabii ia autentificarea de către notarul public a acteior juridice prin
care se sting drepturiie reale precum şi pentru dezbaterea succesiuniior, iar informaţiiie prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in condiţiile legii.
S-a achitat tarifui de 75 RON, -Chitanţa externa nr.260440/09-04-2021 in suma de 75, pentru serviciul de
publicitate imobiiiară cu codui nr. 241.
Data soluţionării,
19-04-2021
Data eliberării,
/ /

Asistent Registrator,
IVidliaild

Cozraa

Mariana Cozma
. bata: 2021.04.190834:02

(parafa şi s^h^ătura)

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

Referent,

(parafa şi semnătura)
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PUN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL
CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE IMOBIL
Scara 1:1000
Nr Cad:

Suprafaţa Masurala (mp):

,67873

756
67873

Cartea Funciara:

UAT:

SITUAŢIA PROPUSA {după Dezlipire)

SITUAŢIA ACTUALA (înainte de Dezlipire)
CF
67873

Nr.Top/Cad

Descriere

S(m33)

756

67873

Total

Parcela "S. Meteo" - teren
intravilan Împrejmuit cu gard de
sanna. Imobil înregistrat in planul
cadastral tara localizare certa
datorita lipsei planului
parcelar.(756 mp arabil)

756

Adresa:
Loc. Zalau
Zalau - Intravilan

Lot

Nr.Cad

LOT-1

73164

LOT-2

73163

BOGDAN VLAD- tDIgilallysIgi^iby bogdanVLAD“CATAUN

CĂTĂLIN;",
t:i-m ' E5(^cuiânt:'î^*^BOGDAN VLAD CATAUN

? JjiilllZAK):
i/f
^121
•§ Seri 10 5

I
eMMor la IctcnI cofBClitudmoa Mocmlrii dooutrientaliei catjasiralo
1I l ' -’W' — OTiwcspondontgŞtrestola cu roalitatoa din teren.
Ă vf'An-C.AÎALlî^îTta^ martie/2021

t

Total:

S(mas)
750

Deraiere

Parcela "S. Meteo" - teren
intravilan parţial imprejinult cu
gard de samna. Imobil înregistrat
in planul cadastral tara localizare
certa datoma lipsei planului
parcelar.(7S0 mp arabil)

Parcela "S. Meteo” - teren
intravilan parţial împrejmuit cu
gard de samna. Imobil înregistrat
In plartul cadastral fara localizare
certa datorita lipsei planului
parcelar.(6 mp arabili
766
Semnat digital de
Claudiu-G; briei
Inspector
Balog
Data; 2021 04.05
09:12:25 + )3'00'

6

Confirm introducorca imobilufui în baza dc dato integrată ţ\ atnlKJTrca numărutui cadastrat

Data: .13.066/25,03.2021

l<i

î

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL
Scara 1:1000
Suprafaţa Masurata (mp):
750

NrCad:

73164

UAT;

Cartea Funciara

Adresa:
Loc. Zalau
Zalau - Intravilan

A: Date Referitoare la Teren
Nr Folosinţa Suprafaţa
A

1

750

Total:

II

Descriere

Valoare

Parcela "S. Meteo" - teren intravilan parţial împrejmuit cu gard
de sarma. Imobil înregistrat in planul cadastral fara localizare
certa datorita lipsei planului parcelar.____________________

750mp

634900

634900

634850

634850

634800

634800

Digitally signed by

BOGDAN
BOGDAN VLACXATALIN
VLAD-<| VTALHQ>&“'’
ro

Suprafaţa Totala Masurata a Imobilului = 750 mp

7^" ^^^4^ai^tIlNG%GDAN VLAD CĂTĂLIN
î?
<0

■§

Sen \

^firm exec
■S
.

w Wfy
r

OOTClItuclinea inlocmirii documentaţiei cadastrale si
cor4pimden!aiaces1Şiîfcu realitatea din teren.

A. vtAD.CATOSto,„i«jo2,
P/1'Tr'r"tQ

Inspector

Semnal digii al
4e-GlatdiuGabriel Balo< g
Data: 21)21.04.05
09:13:02+03 '00'

Confirm introducerea imobilului în basa de date integrată şi atribuirea numărului cadastral

Data: ..1.3.Q.66./..25.03.2021
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