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                                                               HOT RÂREA NR. 6                                                     
                                                                         din 26.01.2017                                                                                             

privind atestarea apartenen ei unui imobil situat în ora ul imleu Silvaniei str. Ion Creang  
nr.17  la domeniul privat al oraşului Şimleu Silvaniei  

 
        Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară în data de  26 ianuarie 
2017; 
         Având în vedere: 

- Expunerea de motive  nr. 682/2017 a Primarului oraşului imleu Silvaniei 
- Raportul de specialitate nr. 683/2017 al  Biroului cadastru 
- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, turism, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură a  
Consiliului Local 

- Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor a Consiliului Local 

- prevederile art. 4 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare 

- art. 4 alin. 1, art. 6, art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

- art. 553 alin. 2, art. 555 i art. 557 alin. 2  din Codul civil 
- art. 24 alin. 3 i art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
- prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, art. 121 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
    În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările  şi 
completările ulterioare, 
                                                                          HOT R ŞTE: 

          Art.1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al oraşului Şimleu Silvaniei a  imobilului situat în ora ul imleu 
Silvaniei, str. Ion Creangă nr.17, județul Sălaj, compus din:  
          - apartament II format din o cameră, bucătărie, cămară, cu  suprafața utilă de 29,36 mp,  înscris în CF nr. 
50993-C1-U3 (nr. CF vechi 1572) nr. top 431/A/II 
          - teren intravilan în suprafaţă de 756 mp înscris în CF nr. 50993 a ora ului imleu Silvaniei nr. top 431 (nr. CF 
vechi: 1572). 
         Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările ulterioare. 
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu Silvaniei şi Biroul 
cadastru imobiliar-edilitar, evidenţa şi gestionarea patrimoniului, fond funciar. 
           Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                    - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 

                 - Prefectul Judeţului Sălaj; 
                 - Biroul cadastru imobilar-edilitar, evidenţa şi gestionarea patrimoniului; 
                 - Direcția Economică; 
                 - B.C.P.I.  imleu Silvaniei; 

                    - dosar hotărâri. 
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