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  HOTĂRÂREA NR.47 

       din 30.05.2017       
privind aprobarea Regulamentului privind desfiintarea constructiilor amplasate pe domeniul 
public / privat al orasului Simleu Silvaniei, in cazul restructurarii urbane, constructii ce vor fi 

afectate de lucrari de utilitate publica 
 
  Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, jude ul Sălaj, întrunit în şedin a ordinară în data 
de 30 mai 2017; 
   Având în vedere,  Expunerea de motive nr.7769/2017 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, 
Raportul de  specialitate nr. 7770/2017 al Serviciului urbanism din cadrul primariei oraşului Şimleu 
Silvaniei şi Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului 
public si privat, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor si 
arhitectura, Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finan e, 
servicii, comer  şi agricultură a Consiliului Local, Avizul Comisiei juridice si de disciplina, 
administratie publica locala, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor omului, culte si 
problemele minoritatilor ale Consiliului Local ; 
  Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) si art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizată; inând cont de prevederile Legii nr. 
273/2006 privind finan ele publice locale, actualizată; În baza art. 33 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată şi actualizată; 
    În în baza art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică 
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  
                       HOTĂRĂŞTE: 
 

    Art.1.Se aprobă Regulamentul privind desfiintarea constructiilor amplasate pe domeniul 
public / privat al orasului Simleu Silvaniei, in cazul restructurarii urbane, constructii ce vor fi 
afectate de lucrari de utilitate publica.  
 
             Art.2  Regulamentul este prevazut in Anexa ce face parte din prezenta hotarare; 
 

          Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează Serviciul urbanism, 
Biroul cadastru imobiliar, edilitar, evidenta si gestionarea patrimoniului, Biroul juridic, contencios 
administrativ si asistenta sociala; 
           Art.4.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în conformitate cu prevederile 
Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările ulterioare.   
              Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                    - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
                    - Prefectul Jude ului Sălaj; 
                     -Serviciul urbanism; 
                    - Biroul cadastru imobiliar, edilitar, evidenta si gestionarea patrimoniului; 
                    - Biroul juridic, contencios administrativ si asistenta sociala; 
                    - Dosar hotărâri. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
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