
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

PROIECT HOTĂRÂRE  
privind aprobarea alipirii a două imobile – terenuri, aparținând domeniului 

public al Județului Sălaj 
    

Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;     
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 9746 din 22.05.2023 al preşedintelui Consiliului 

judeţean; 
- raportul de specialitate nr. 9748 din 22.05.2023 al Direcţiei patrimoniu; 
- prevederile Legii cadastrului şi publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.173 alin. (1) lit. f) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
  În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor-terenuri, proprietate publică a Judeţului 

Sălaj, conform documentației cadastrale de alipire, într-un corp funciar nou, identificat 
cu număr cadastral 76506, în suprafață totală de 21648 mp, pentru care s-a emis 
referatul de admitere nr.24391 din 19.05.2023, respectiv: 

  - teren în suprafață măsurată de 2931 mp, notat în CF nr.60468 Zalău; 
 - teren în suprafață măsurată de 18717 mp, notat în CF nr.69184 Zalău. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
economică și Direcţia patrimoniu. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia patrimoniu; 
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj. 

 
 
          PREŞEDINTE,                         Avizat: 
                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
       Dinu Iancu-Sălăjanu  

                                  Cosmin-Radu Vlaicu       



Referat de admitere, cerere nr. 24391 / 19-05-2023

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau

Nr.cerere
Ziua
Luna
Anul

24391
19
05

2023Adresa: ZALAU, Str CORNELIU COPOSU, nr. 31A, Cp: 450018, TEL: 0260-613394

REFERAT DE ADMITERE
(Alipire imobile)

Domnului/Doamnei JUDEȚUL SĂLAJ
Domiciliul Loc. Zalau, Str Piaţa 1 Decembrie 1918, Nr. 11, Jud. Salaj

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 24391 din data 19-05-2023, vă informăm:

Imobilele:
1)  60468  situat  in  Loc.  Zalau,  Str  SIMION   BARNUTIU,  Nr.  67A,  Jud.  Salaj,  UAT  Zalau  avand
suprafaţa  măsurată  2931  mp;
2) 69184 situat in Loc. Zalau, Str SIMION  BARNUTIU, Nr. 67, Jud. Salaj, UAT Zalau avand suprafaţa
măsurată 18717 mp;

Au  fost  alipite,  rezultand  imobilul  cu  numărul  cadastral  76506,  situat  in  Loc.  Zalau,  Str  SIMION
BARNUTIU,  Nr.  67-67A,  Jud.  Salaj,  UAT  Zalau  avănd  suprafaţa  măsurată  21648  mp

Certific că informaţiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte
funciară al OCPI SALAJ la data: 19-05-2023.

Situaţia prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condiţiile Legii cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ROXANA-FLORICA SABĂU
Inspector
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Anexa la proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii a două imobile – terenuri,
aparținând domeniului public al Județului Sălaj



Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 76506 / UAT Zalau

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau

ZALAU, Str CORNELIU COPOSU, nr. 31A, Cp: 450018, TEL: 0260-613394

Nr.cerere
Ziua
Luna
Anul

24391
19
05

2023

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară
pentru

Imobil număr cadastral 76506 / UAT Zalau

Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Zalau, Str Simion  Barnutiu, Nr. 67-67A, Jud. Salaj

Nr. cadastral Suprafața măsurată Observaţii / Referinţe
76506 21648 Teren intravilan partial imprejmuit cu gard de sarma si beton

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL
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Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 76506 / UAT Zalau
Incadrare in zonă

scara 1:2000

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 4



Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 76506 / UAT Zalau
Date referitoare la teren

Crt Categoria de
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Observaţii / Referinţe

1 curti constructii DA 21.648 Teren intravilan partial imprejmuit cu gard de
sarma si beton

TOTAL: 21.648

Date referitoare la construcţii
Crt Numar Destinaţie

construcţie Supraf. (mp) Situaţie
juridică Observaţii / Referinţe

A1.1 76506-C1
constructii

administrative si social
culturale

415 Cu acte S constr. 415 mp, P+1, sediul serviciului jud. de
ambulanţă

A1.2 76506-C2
constructii

administrative si social
culturale

43 Cu acte S constr. 43 mp, S desf 43 mp, P, depozit produse
farmaceutice

A1.3 76506-C3
constructii

administrative si social
culturale

188 Cu acte S constr. 188 mp, P, rampă auto acoperită

A1.4 76506-C4
constructii

administrative si social
culturale

237 Cu acte S constr 237 mp, P,  garaje+ camera depozitare
deseuri

A1.5 76506-C5 constructii anexa 41 Fara acte S constr 41 mp, P, FOISOR, constructie fara acte

A1.6 76506-C6
constructii

administrative si social
culturale

185 Cu acte S constr 185 mp, P, ateliere

A1.7 76506-C7
constructii

administrative si social
culturale

992 Cu acte POLICLINICA-Sp+D+P+2E+M, extinsă în anul
2013

A1.8 76506-C8
constructii

administrative si social
culturale

463 Cu acte LABORATOR-S+P+2E+M, extins în anul 2014

A1.9 76506-C9
constructii

administrative si social
culturale

1.949 Cu acte SPITAL-S+Ds+P+7E, extins în anul 2014

A1.10 76506-C10
constructii

administrative si social
culturale

656 Cu acte BUCATARIE SI SPALATORIE-Ds+Pp+1E

A1.11 76506-C11
constructii

administrative si social
culturale

685 Cu acte CENTRALA TERMICA+TRAFO+HIDROFOR-P

A1.12 76506-C12
constructii

administrative si social
culturale

243 Cu acte DEPOZITE-Ds+P

A1.13 76506-C13
constructii

administrative si social
culturale

163 Cu acte BAZIN APA-P

A1.14 76506-C14
constructii

administrative si social
culturale

136 Cu acte STATIE OXIGEN-P

A1.15 76506-C15
constructii

administrative si social
culturale

56 Cu acte STATIE REGLARE GAZ-P

A1.16 76506-C16
constructii

administrative si social
culturale

29 Cu acte CABINA POARTA-P

A1.17 76506-C17
constructii

administrative si social
culturale

58 Fara acte PLATFORMA GUNOI-P - FARA ACTE

A1.18 76506-C18
constructii

administrative si social
culturale

35 Fara acte PLATFORMA GRUP ELECTROGEN-P - FARA ACTE

A1.19 76506-C19
constructii

administrative si social
culturale

16 Fara acte PLATFORMA OXIGEN-P - FARA ACTE

A1.20 76506-C20
constructii

administrative si social
culturale

21 Fara acte
CAZANE TIP FULTON PENTRU PRODUS ABUR

USCAT PENTRU STATIA CENTRALA DE
STERILIZARE-P - FARA ACTE

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 59.379

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

2 3 64.31
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Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 76506 / UAT Zalau
Punct

început
Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

3 4 5.38
5 6 1.333
7 8 6.651
9 10 12.087

11 12 7.325
13 14 35.108
15 16 67.649
17 18 14.654
19 20 68.537
21 22 13.469
23 24 1.0
25 26 2.341
27 28 19.499
29 30 14.74
31 32 22.464
33 34 70.317
35 36 2.492
37 38 24.823

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

4 5 13.006
6 7 8.994
8 9 28.727

10 11 3.974
12 13 3.974
14 15 7.064
16 17 24.196
18 19 5.356
20 21 0.03
22 23 10.455
24 25 16.085
26 27 13.036
28 29 42.717
30 31 9.981
32 33 2.507
34 35 25.16
36 37 2.515
38 1 2.557

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.
Pentru acest imobil există inregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:
Nr Crt Numar cerere Data cerere Termen eliberare Obiect cerere

1 24391 19.05.2023 24.05.2023 Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 24391 inregistrată la data de 19.05.2023, s-a propus inscrierea
imobilului in urma alipirii urmatoarelor imobile:

Nr
Crt

Identificator
electronic

Suprafata (mp) Adresa

1 60468 2931 Loc. Zalau, Str Simion  Barnutiu, Nr. 67A, Jud. Salaj
2 69184 18717 Loc. Zalau, Str Simion  Barnutiu, Nr. 67, Jud. Salaj

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte
funciară al OCPI SALAJ la data: 19-05-2023
Situația prezentată poate face obiectul  unor modificări  ulterioare,  in condițiile Legii  cadastrului  și
publicității  imobiliare nr.  7/1996, republicată.

Consilier/Inspector de specialitate,

ROXANA-FLORICA SABĂU
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 9746  din 22.05.2023 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii a două imobile – terenuri,  

aparținând domeniului public al Județului Sălaj 
 

Imobilele situate în municipiul Zalău, strada Simion Bărnuțiu nr.67 și strada Simion Bărnuțiu 
nr. 67/A, înscrise în CF nr. 69184 Zalău și CF nr. 60468 Zalău, compuse din clădiri și teren aferent se 
află în proprietatea Județului Sălaj, și sunt date în administrarea Spitalului Județean de Urgență Zalău, 
respectiv, Serviciului Județean de Ambulanță Sălaj, în vederea desfășurării activității. 

Pentru a aborda unitar investițiile ce au fost derulate la Spitalul Județean de Urgență Zalău și 
pentru a propune cele mai bune soluții sub aspectul localizării și a realizării circuitelor aferente pentru 
investițiile necesare în continuare, Județul Sălaj a contractat serviciile de elaborare a unui masterplan 
pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău. 

Ulterior realizării acestui masterplan, a fost demarată investiția ”Extindere, modernizare și 
dotare Spitalul Județean de Urgență Zalău”, iar acest amplasament se află în municipiul Zalău, str. 
Simion Bărnuțiu, nr. 67.  

Corpul C4 care face obiectul acestei investiții a fost realizat în anul 1979, are regimul de 
înălțime P + 1E și funcțiunea de spălătorie + bucătărie. Construcția are o formă neregulată în plan, cu o 
suprafață construită de 656 mp și o suprafață construită desfășurată de 1339 mp. 

În vederea relocării blocului operator și a secției ATI în acest corp de clădire a fost elaborată o 
expertiză tehnică ale cărei obiective au fost: 

 - identificarea sistemului structural al construcției; 
 - identificarea materialelor din care sunt alcătuite elementele de construcție; 
 - verificarea stării tehnice a construcției; 
 - analiza posibilității realizării lucrărilor de extindere pe verticală; 
 - propunerea unor soluții tehnice de consolidare a clădirii pentru a rezista la acțiunea combinată 

a încărcărilor gravitaționale și seismice, în acord cu normele actuale.   
 În urma realizării expertizei tehnice se impune demolarea și reconstruirea clădirii din mai 

multe motive: 
 - rezultatele evaluării calitative și cantitative încadrează global clădirea în clasa de risc seismic 

II, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare 
corespunzător SLU, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau 
parțială este puțin probabilă; 

 - având în vedere faptul că imobilul investigat se încadrează în categoria clădirilor aparținând 
integral domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, la care 
lucrările de intervenție sunt însoțite de lucrări de reparații capitale, este necesar ca lucrările de 
intervenție să se stabilească astfel încât, după efectuarea acestora, clădirea să poate fi încadrată în clasa 
de risc seismic IV; 

- în varianta de consolidare și extindere a construcției existente, sunt necesare multiple lucrări 
de intervenție, pentru ca aceasta să poate fi încadrată în clasa de risc seismic IV, conform prevederilor 
normativelor în vigoare, respectiv pentru a crește performanțele energetice ale acesteia.  

- având în vedere alcătuirea structurală a construcției, vechimea și starea tehnică a acesteia, 
lucrările de consolidare/reabilitare necesare prezintă un grad ridicat de dificultate în execuție, precum și 
costuri ridicate. Din experiențele anterioare, în cazul reabilitării și consolidării unor construcții cu 
alcătuire structurală, vechime și stare tehnică similară, costurile de consolidare s-au ridicat între 500 și 
600 euro/mp, în timp ce costurile de construire a unei clădiri noi sunt în jur de 600 euro/mp.  



- suplimentar se menționează faptul că prin lucrările propuse extinderea pe verticală reprezintă 
cca. 75% din volumul lucrărilor, la care se mai adaugă extinderea în plan, care va fi necesară datorită 
numărului sălilor de operație și suprafețelor care trebuie asigurate pentru fiecare sală de operație în 
parte; 

Luând în considerare toate aceste aspecte, realizarea unei clădiri noi are o predictibilitate mult 
mai bună pe bugetul proiectului și pe graficul de execuție. 

Pentru realizarea obiectivului de investiții, menționat mai sus, se impune alipirea imobilelor-
terenuri, proprietate publică a Judeţului Sălaj, conform documentației cadastrale de alipire, într-un corp 
funciar nou, identificat cu nr.cad. 76506, în suprafață totală de 21648 mp, pentru care s-a emis referatul 
de admitere nr.24391 din 19.05.2023, respectiv: 

  - teren în suprafață măsurată de 2931 mp, notat în CF nr. 60468 Zalău; 
 - teren în suprafață măsurată de 18717 mp, notat în CF nr. 69184 Zalău. 

Imobilul cu nr. cadastral 76506 rezultat în urma alipirii se va înscrie în evidențele de publicitate 
imobiliară numai în baza actului autentic notarial, cerință instituită prin dispozițiile art.127 din Ordinul 
pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. 

 Față de cele menționate mai sus și având în vedere prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate 
cu prevederile cele ale art. 182 alin.(2) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri în acest sens. 
 

PREŞEDINTE, 
Dinu Iancu-Sălăjanu  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Nr. 9748  din 22.05.2023 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii a două imobile – terenuri,  

aparținând domeniului public al Județului Sălaj 
 

Pentru  a aborda unitar investițiile ce au fost derulate la Spitalul Județean de Urgență Zalău și 

pentru a propune cele mai bune soluții sub aspectul localizării și a realizării circuitelor aferente pentru 

investițiile necesare în continuare, Județul Sălaj a contractat serviciile de elaborare a unui masterplan 

pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău. 

Ținând cont de  efectuarea masterplanului pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău, pentru   

realizarea investiției ”Extindere, modernizare și dotare Spitalul Județean de Urgență Zalău”, se 

impune alipirea imobilelor-terenuri, proprietate publică a Judeţului Sălaj, conform documentației  

cadastrale de alipire, într-un corp funciar nou, identificat cu nr. cad. 76506, în suprafață totală de 21648 

mp, pentru care s-a emis referatul de admitere nr.24391 din 19.05.2023, respectiv: 

  - teren în suprafață măsurată de 2931 mp, notat în CF nr. 60468 Zalău; 

 - teren în suprafață măsurată de 18717 mp, notat în CF nr. 69184 Zalău.  

Potrivit prevederilor art. 879 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată 

privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare “(1) Imobilul înscris în cartea funciară 

se poate modifica prin alipiri, dacă mai multe imobile alăturate se unesc într-un singur imobil sau 

dacă se adaugă o parte dintr-un imobil la un alt imobil ori, după caz, se mărește întinderea acestuia”. 

Documentația cadastrală de alipire a fost admisă, fiind emis de către Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Sălaj – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj, referatul de admitere 

nr. 24391 din 19.05.2023, în urma alipirii rezultând imobilul cu nr. cadastral 76506, situat în 

municipiul Zalău, având suprafața măsurată de 21648 mp. 

 Față de cele menționate mai sus și având în vedere prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) 

coroborate cu prevederile cele ale art. 182 alin.(2) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan-Dorel Labo 
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