
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

din
DI§POZITIA  nr. EL

2022
privind desemnarea persoanelor care vor face parte din comisia de predare -primire

a bunurilor din imobilul situat in Municipiul Zalau, str. Simion 85rnutiu nr.9l

Presedintele Consiliului Judetean  Salaj;
Avand in vedere:
-referatul nr.10542 din  16.06.2022 al Directiei patrimoniu;
-  prevederile  HG  nr.623/2022  privind  trecerea  unei  p5rti  din  imobilul  370  din  domeniul

public   al   statului   Si   din   administrarea   Ministerului   Apirarii   Nationale   in   domeniul   public   al
judetului  Salaj  §i modificarea anexei nr.  4 la Hotardrea Guvemului nr.  I .705/2006 pentru aprobarea
inventarului   centralizat   al   bunurilor  din   domeniul   public   al   statului,   propunem   emiterea  unei
dispozitii  privind  desemnarea  persoanelor  care  vor  face  parte  din  comisia  de  predare  -  primire  in
vederea predarii-primirii  imobilului  compus din teren  Si  constructii,  situat in Municipiul  Zalau,  str.
Simion  Barnu[iu  ur.91,  notat  in  CF  ur.74871,  din  domeniul  public  al  statului  §i  din  administrarea
Ministerului  Apdratii  Nationale  ?n  domeniul  public  al  Judetului  Salaj  Si  administrarea  Consiliului
Jude!ean Salaj ;

-prevederile  art.173   alin.(1)  lit.I)  din  OUG  nr.   57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu

comple|arile Si modificarile ulterioare.
In  temeiul  art.196  alin.(l)  lit.  b)  din  OUG  nr.   57/2019     privind  Codul  administrativ,  cu

completarile Si modificarile ulterioare,
DISPUN:

Art.1.  Se  desemneaza  persoanele  care  vor  face  parte  din  comisia  de  predare  -primire  a
bunurilor din imobilul situat in Municipiul Zalau, str.  Simion 85rnutiu nr.91, dupa cunt urmeaza:

-Cristian -Claudiu Birsan -vicepresedinte al Consiliului Judetean Salaj;
• Ioan - Dorel Labo - director executiv, Directia patrimoniu;
- Ramona - Crina Costin - Sef serviciu,  Serviciul administrarea domeniului public Si privat
aljudetului;
-  Alexandru Bora -consilier, Directia patrimoniu;
-  Adina - MihaeLa Terhesiu - consilier, Directia patrimoniu.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza personale desemnate

Si  Directia patrimoniu.
Art.3. Prezenta dispozitie se comunica la:

-Directiajuridica Si  administratie  local5;
- Directia patrimoniu;
- persoanele prevazute la art. I .

PRESEDINTE,

Dinu Iancu-Salajanu

Contrasemneaza:

SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


