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  HOTĂRÂREA NR. 53 

 din 18.04.2019 
privind  aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unor 
terenuri situate în str. Partizanilor,  cuprinse în domeniul public al oraşului, în 

vederea amenajării de  locuri de parcare rezidențiale pentru autoturisme 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în 
data de 18  aprilie 2019; 
 Având în vedere Expunerea de motive nr. 60956096/2019 a Primarului oraşului Șimleu 
Silvaniei, Raportul de specialitate nr. 6178/2019 al Biroului cadastru şi Avizul Comisiei pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor şi arhitectură a Consiliului 
Local; 
 În baza prevederilor art.14 şi art.15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.36 
alin.2 lit.c, alin.5 lit.a din Legea nr. 215/2001; 
 În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

    HOTĂRĂŞTE:  
 

 Art.1.Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui teren situat 
în str. Partizanilor, în zona blocurilor M4, M5, M6, C2,  cuprins în domeniul public al oraşului, 
în vederea amenajării a douăzeci și patru de locuri de parcare rezidențială pentru 
autoturisme, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 Art.2. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui teren 
situat în str. Partizanilor, în zona blocurilor B17, B19, B21, B23, B25, cuprins în domeniul 
public al oraşului, în vederea amenajării a patruzeci și nouă de locuri de parcare rezidențială 
pentru autoturisme, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.     
 Art.3. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui teren 
situat în str. Partizanilor, în zona blocurilor B11, B13, B15, cuprins în domeniul public al 
oraşului, în vederea amenajării a douăzeci și unu de locuri de parcare rezidențială pentru 
autoturisme, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui teren 
situat în str. Partizanilor, în zona blocurilor  B4, B6, B8, B10, B12, cuprins în domeniul public al 
oraşului, în vederea amenajării a douăzeci și șase de locuri de parcare rezidențială pentru 
autoturisme, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui teren 
situat în str. Partizanilor, în zona blocurilor I13, I12, B12, cuprins în domeniul public al 
oraşului, în vederea amenajării a zece locuri de parcare rezidențială pentru autoturisme, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6.(1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei publice deschise cu strigare de 50 
lei/loc de parcare/an. 
                   (2) Perioada de timp pentru care se închiriază locurile de parcare este cuprinsă 
între orele:18,00 – 08,00. 
  (3) La licitaţia publică deschisă cu strigare de închiriere a locurilor de parcare 
rezidențiale prevăzute la art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, pot participa doar proprietarii care au 
înregistrate autoturismele în evidenţele fiscale ale Primăriei oraşului Şimleu Silvaniei. Nu pot 
participa la licitaţie proprietarii de autoturisme care deţin garaj.  



       (4) Contractele de închiriere se vor încheia cu adjudecatarii licitaţiei publice pe o 
perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional. 
 Art.7. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se revocă HCL nr. 
132/27.11.2018 privind  aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui 
teren situat în str. Partizanilor, în zona blocurilor B17 – B25, B11 – B15  și B4 – B12,  cuprins 
în domeniul public al oraşului, în vederea amenajării a patruzeci și patru  locuri de parcare 
rezidențiale pentru autoturisme și HCL nr. 133/27.11.2019 privind  aprobarea închirierii prin 
licitaţie publică deschisă cu strigare a unui teren situat în str. Partizanilor, în zona blocurilor 
M3 – M4, M5 – M6  și C2 – C3,  cuprins în domeniul public al oraşului, în vederea amenajării 
a treisprezece  locuri de parcare rezidențiale pentru autoturisme. 
 Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
Şimleu Silvaniei, Biroul cadastru imobiliar-edilitar şi Direcţia Economică. 
        Art.9. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
          Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
-Prefectul Judeţului Sălaj; 
-Biroul cadastru; 
-Direcţia Economică; 

                   -dosar hotărâri.               
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