
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA nr.92  
din 27 iulie 2022 

 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 132 din 28 octombrie 2019 
privind darea în administrarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa” Zalău, 

a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1,  
aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj 

 
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;     
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.12715 din 19.07.2022 al preşedintelui Consiliului judeţean; 
- raportul de specialitate nr.12716 din 19.07.2022 al Direcţiei patrimoniu; 
-  prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 - 870  din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.173 alin. (1) lit. c) şi alin.(4) lit.a) coroborate cu prevederile art.298 - 300 

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.I. Se completează art.1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 132 din 28 octombrie 
2019 privind darea în administrarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa” Zalău, a 
unor spaţii din imobilul situat în  municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1,  aflat în domeniul public al 
Judeţului Sălaj, prin darea în administrarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa” 
Zalău a terenului în suprafață de 408 mp, în vederea amenajării unui loc de joacă, din imobilul 
situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj, 
identificat potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,.  

Art.II. Se actualizează protocolul de predare-primire nr.16.599 din 7 noiembrie 2019, în 
termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri. 

Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr. 132 din 28 octombrie 
2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate. 

  Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcția patrimoniu; 
- Direcţia economică; 
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa” Zalău.  

 Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcția patrimoniu; 
- Direcţia economică; 
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa” Zalău.  

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

                                         Cosmin-Radu Vlaicu 



Anexă 
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.92 din 27 iulie 2022 pentru completarea 

Hotărârii Consiliului Județean nr.132 din 28 octombrie 2019 privind darea în administrarea 
Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa” Zalău, a unor spaţii din imobilul situat 

în  municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj 
  

Nr. 

crt. 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Situaţia juridică Valoare de 
inventar (lei) 

1.  

Teren 

 
Municipiul Zalău 

str. Salcâmilor nr.1, judeţul Sălaj. 
Suprafaţa - 408 mp 

 

C.F. nr. 65159  

 

55.752,75 lei 

     

     

 
  


