
 
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L S Ă L A J 
ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 

CONSILIUL  LOCAL 
 
                                                 

HOTĂRÂREA NR.152 
din  30.12.2008 

 
privind aprobarea revocării  dreptului de folosinţă al Uniunii Raionale a 

Cooperativelor de Consum Şimleu asupra  unui teren situat în strada Nicolae 
Bălcescu nr.20 

 
Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judetul Salaj, întrunit în şedinţă publică în 

data de 30.12.2008; 
Având în vedere adresa nr.116/2008 a Cooperativei de Consum Şimleu Silvaniei, 

Expunerea de motive nr.13179/2008 a Primarului oraşului, Raportul de specialitate nr.13180/2008 
al Biroului cadastru şi Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea 
domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi arhitectură a Consiliului Local ; 

În baza prevederilor art.17 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 şi 
art.124 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 revocarea  dreptului de folosinţă al Uniunii Raionale a Cooperativelor de 
Consum Şimleu asupra terenului situat în oraşul Şimleu Silvaniei, str. Nicolae Bălcescu nr.20, 
cuprins în domeniul privat al oraşului, înscris în CF nr.3320 a localităţii Şimleu Silvaniei cu nr. 
top 358/1/1 “intravilan” în suprafaţă de 5442 mp. 

 
            Art.2. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentei hotărâri Tribunalului 
Sălaj în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului, 
Biroul cadastru şi Compartimentul buget, finanţe, contabilitate; 
 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : 
  - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
  - Prefectul Judeţului  Sălaj; 
  - Biroul cadastru ; 
  - Compartimentul  buget, finanţe, contabilitate; 
  - Cooperativa de Consum Şimleu Silvaniei; 
  - Dosar hotărâri. 
 
 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ, 
DOREL-GHEORGHE CHERECHEŞ                                      SECRETARUL ORAŞULUI, 
                  ELENA-MARIA MOCAN     
 


