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                                                                                 HOTĂRÂREA NR.83                                                             
                                                                din 30.11.2011 
privind însuşirea  Protocoalelor de predare-primire de la Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." 
SA a imobilului „Casa de cultură”, a terenului şi dotărilor aferente ca urmare a finalizării lucrărilor 
la obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Casei de Cultură a oraşului Şimleu 

Silvaniei”  
 
 
           Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară în data de  30 
noiembrie 2011; 
  Având în vedere Expunerea de motive nr.12351/2011 a Primarului oraşului, Raportul de specialitate 
nr.12352/2011 al Serviciului urbanism 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.8 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, Ordinului nr.1328/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea 
Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu 
există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - obiectivul reabilitarea, 
modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi obiectivul 
reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban, 
realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., HG nr.966/2002 – anexa 5 poziţia 2 şi ale 
art.36 alin.2 lit.c şi d, alin.6 lit.a pct.4 şi alin.9  din Legea nr.215/2001, 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, 
 
                     HOTĂRĂŞTE: 
 
 
            Art.1.Consiliul Local îşi însuşeşte Protocoalele de predare-primire de la Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." SA Bucureşti a imobilului – „Casa de cultură”, a terenului şi dotărilor aferente ca urmare 
a finalizării lucrărilor la obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Casei de Cultură a 
oraşului Şimleu Silvaniei”  prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

Art.2.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Local nr.36/18.05.2009. 
            Art.3.Se aprobă trecerea imobilului – „Casa de cultură” şi teren aferent în suprafaţă de 966 mp, 
situat în oraşul Şimleu Silvaniei, str. Andrei Mureşan nr.1, din domeniul privat în domeniul public al 
oraşului  Şimleu Silvaniei. 
            Art.4.Anexele nr.1 şi 2 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
            Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei, Serviciul urbanism, Biroul cadastru imobiliar-edilitar şi Direcţia Economică. 
 
 
 



 
 
 
            Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
  -Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
  -Prefectul  Judeţului Sălaj; 
  -Serviciul urbanism; 
  -Biroul cadastru imobiliar-edilitar; 
  -Direcţia Economică;  
  -Dosar hotărâri. 
 
 
 
       
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
              LAZAR IOAN-RADU                                                            SECRETARUL ORAŞULUI,  
                           ELENA-MARIA MOCAN 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


