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HOTĂRÂREA NR. 54 
din 20.05.2022 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administației prin Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei, 
Str. George Coșbuc, Nr. 29, oraș Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”. 

 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică; 
 Având în vedere : 

Referatul de aprobare nr.8158/2022 al Primarului oraşului Șimleu Silvaniei; 
Raportul de specialitate comun nr.8159/2022 al Serviciului urbanism, responsabilul tehnic al proiectului de investiții și Direcției 

economice; 
- Adresa 7523/15.02.2022 a Companiei  Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. înregistrată sub nr.2515/15.02.2022 prin care se 

comunică că obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc „Prof.dr. IOAN 
PUȘCAȘ”, str. George Coșbuc, Nr. 29, orașul Șimleu Silvaniei, judetul Salaj ”, a fost  inclus pe lista sinteză a  
subprogramului ”Unități sanitare”, aprobată prin Ordinul MDLPA nr. 173/10.02.2022; 

Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură; 
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; 
Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor 

omului, culte şi problemele minorităţilor; 
 În baza prevederilor : 

-art.1,alin.1, lit.c, coroborat cu art.7 din anexa 3 la Ordonanța Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei 
Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A,cu modificările și completările ulterioare;  

-art.129,alin.2, lit.c, lit.d, coroborate cu alin.6, lit.a, alin.7, lit.f din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. 3 lit. g și art. 196 alin. 1 lit. a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului Spitalului Orășenesc „Prof.dr. IOAN PUȘCAȘ” și teren 
aferent, situat în Oraș Șimleu Silvaniei, Str.George Coșbuc, Nr. 29, judetul Sălaj, aflat în proprietatea publică a Orașului 
Șimleu Silvaniei, Corp C1 în suprafață construită la sol de 3.122 mp, Corp C3 în suprafață construită la sol de 274 mp, 
Corp C4 în suprafață construită la sol de 39 mp, Corp C5 în suprafață construită la sol de 108 mp, Corp C7 în suprafață 
construită la sol de 95 mp și teren aferent în suprafață de 14.085 mp, din totalul de 20.730 mp, identificat potrivit Cărții 
funciare nr. 53130 Simleu Silvaniei, nr. Cad. 53130-teren, și nr. Cad.53130-C1, 53130-C3, 53130-C4, 53130-C5, 53130-
C7-construcții, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii 
„Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei, Str. George 
Coșbuc, Nr. 29, oraș Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”. 
 Art.2. (1) Amplasamentul prevăzut la art 1. se predă viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 
                   (2) Nerespectarea acestei obligativitati, constatată la data încheierii protocolului de predare sau ulterior 
acestei date, este de natură a atrage raspunderea unității administrative-teritoriale orașul Șimleu Silvaniei, CNI-SA 
asigurându-și dreptul legal de acțiune în justiție în vederea sancționării atitudinii culpabile a unității administrative-
teritoriale orașul Șimleu Silvaniei, inclusiv solicitarea de penalități și acordarea de daune interese, când prin 
neasigurarea unui amplasament viabilizat, unitatea administrativ-teritorială orașul Șimleu Silvaniei a adus atingere 
drepturilor și intereselor legitime ale “CNI”-SA.  
 
   



Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj a cheltuielilor pentru 
racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).  

Art.4. Orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren 
necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

Art.5. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de Orașul Șimleu 
Silvaniei în valoare de 4.858.194,79 lei inclusiv TVA. 

Art.6. Orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului 
realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani. 

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu Silvaniei şi 
Serviciul urbanism. 

 Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
-Primarul oraşului Șimleu Silvaniei; 
-Instituția Prefectului - Judeţul Sălaj; 
-Direcția economică; 
-Serviciul urbanism; 
-Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. ; 
- Spitalul Orășenesc „Prof.dr. IOAN PUȘCAȘ”; 

                          -dosar hotărâri; 
   -dosarul ședinței; 

  -se aduce la cunoștința publică prin publicare pe site-ul orașului: www.simleusilvaniei.ro. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 20.05.2022, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 3 lit. g)  din OUG nr. 57/2019, cu un număr de 15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 

voturi abţineri, din totalul de 15 consilieri locali prezenţi. 
 
 
 
 
            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,  
                CĂLIN-COSMIN MAN                                   SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI, 
                                                                                                     LUMINIȚA-NICOLETA GAL  

http://www.simleusilvaniei.ro/

