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     HOTĂRÂREA NR.17 
                                                                    din 18.02.2020                                                                                                                    

privind  propunerea de atribuire în proprietate, prin Ordinul Prefectului Judeţului Sălaj, a 
unui teren aferent locuinţei, în baza prevederilor art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, 

republicată,  în favoarea numitului Czimmer Ștefan 

 

 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de 18 
februarie 2020; 
 Având în vedere cererea numiților Czimmer Alexandru și Kallos Elisabeta, în calitate de 
moștenitori al def. Czimmer Ștefan, înregistrată sub nr. 2294/14.02.2020, prin care solicită atribuirea în 
proprietate a suprafeţei de 389  mp teren situat în Şimleu Silvaniei, str. Măgurii nr.2, județul Sălaj, aferent 
casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Referatul de aprobare nr. 2407/2020 al  Primarului oraşului Șimleu 
Silvaniei, Raportul de specialitate nr. 2408/2020 al Biroului cadastru imobiliar-edilitar, evidenţa şi 
gestionarea patrimoniului, fond funciar şi Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, turism, 
conservarea monumentelor istorice şi arhitectură a Consiliului Local; 
 În baza prevederilor art. 36 alin. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 129 alin. 2 lit. c  și alin. 14 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
 În temeiul art. 139 alin. 3 lit. g și art. 196 alin. 1 lit. a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

                                                                     HOTĂRĂŞTE:  
 

 Art.1. Se propune atribuirea în proprietate prin Ordinul Prefectului Judeţului Sălaj a terenului 
intravilan în suprafaţă de 389 mp, aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, situat în intravilanul 
oraşului Şimleu Silvaniei, strada  Măgurii nr. 2, judeţul Sălaj, înscris în CF nr. 2671 a orașului  Şimleu 
Silvaniei nr. top 626/2/a/1/1/2/b/2 în favoarea numitului CZIMMER ȘTEFAN, cu ultimul domiciliu în orașul 
Șimleu Silvaniei, str. Măgurii nr. 2, județul Sălaj. 
 Art.2. 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.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Primarul oraşului Șimleu Silvaniei; 
-Prefectul Judeţului Sălaj; 
-Czimmer Ștefan; 
-Kallos Elisabeta; 
-Biroul cadastru imobiliar-edilitar; 

                        -dosar hotărâri.     
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