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HOTĂRÂREA nr.114  
din 26 august 2022 

privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.51936 Cehu Silvaniei,  
aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj 

 
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;     
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 14480 din 18.08.2022 al preşedintelui Consiliului judeţean; 
- raportul de specialitate nr.14481 din 18.08.2022 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. Imobilul - teren, situat în orașul Cehu Silvaniei, str. Dozsa Gyorgy nr.97/A, județul Sălaj, 

notat în CF nr. 51936 Cehu Silvaniei, nr. cadastral 51936, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj, se 
dezlipește, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum 
urmează: 

- nr. cadastral 52967 situat în orașul  Cehu Silvaniei, str. Dozsa Gyorgy nr.97/A, județul Sălaj, 
compus din teren în suprafaţă de 19.809  mp; 

- nr. cadastral 52968 situat în orașul  Cehu Silvaniei, str. Dozsa Gyorgy nr.97/A, județul Sălaj, 
compus din teren în suprafaţă de 176 mp. 

- nr. cadastral 52969 situat în orașul  Cehu Silvaniei, str. Dozsa Gyorgy nr.97/A, județul Sălaj, 
compus din teren în suprafaţă de 1.184 mp. 

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; 
- S.C. Coco Lux S.R.L. 
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj. 

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

                                  Cosmin-Radu Vlaicu       



Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.114 din 26 august 2022 privind dezlipirea imobilului înscris în 
CF nr.51936 Cehu Silvaniei, aflat în domeniul public
 al Judeţului Sălaj
















