MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661 869
http://www.zalausj.ro
e-mail: primaria@zalausj.ro

PRIMAR

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
/

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru introducere în
intravilan, reglementare şi urbanizare zonff' zona Fermei Pomicole Meseşul, beneficiari
Pddurean-Pop Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 31101 din 11.04.2022 al Primarului municipiului
Zalău şi Raportul de specialitate nr. 31098 din 11.04.2022 al Direcţiei Urbanism, precum şi Avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;
Văzând Certificatul de Urbanism nr. 974 din 17.08.2021, precum şi Avizele de specialitate
solicitate prin Certificatul de urbanism ce au fost emise de instituţiile/organismele avizatoare
menţionate în Raportul de specialitate nr. 31098 din 11.04.2022;
Văzând Raportul informării şi consultării publicului cu nr. 30026 din 06.04.2022, nr.
•......................= Avizul de oportunitate nr. 12 din 08.09.2021 aprobat prin Dispoziţia primarului nr.
1479 dm 04.11.2021, precum şi Avizul Arhitectului Şef nr.......................... ;
în conformitate cu prevederile art.32 alin.l lit.c, art. 47,50,56 şi Anexa 1 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările ulterioare, ale Ordinului
nr.l76/N/2000 al MLPTL şi ale Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională, ale Ordinului
nr. 270j/2010 al ministrului dezvoltării regionale şi turismului;
în temeiul art. 129 alin.2 lit.c şi alin.6 lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
în baza art.139 alin.3 lit.e respectiv art.196 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art.l.Se aprobă documentaţia de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru introducere în
intravilan, reglementare şi urbanizare zonă" zona Fermei Pomicole Meseşul, iniţiată şi finanţată
de beneficiarii Pădurean-Pop Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria, documentaţie Anexă ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Investiţiile din zona reglementată se vor autoriza şi realiza cu respectarea prevederilor
cuprinse în Planul Urbanistic Zonal aprobat prin prezenta hotărâre şi în conformitate cu
condiţiile/restricţiile impuse prin Avizele emise de organele de specialitate.
Art.3.Perioada de valabilitate a documentaţiei „Plan urbanistic zonal pentru introducere în
intravilan, reglementare şi urbanizare zonă" zona Fermei Pomicole Meseşul, beneficiari
Pădurean-Pop Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria este de 3 ani de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, cu posibilitatea prelungirii acesteia în condiţiile expres reglementate de lege.
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Art.4,Prin responsabilitatea Arhitectului şef, documentaţia de urbanism aprobată prin
prezenta hotărâre se comunică, în termen de 15 zile de la aprobare, într-un exemplar. Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în format electronic, pentru preluarea informaţiilor
în sistemul de evidenţă de cadastru şi publicitate imobiliară şi în geoportalul INSPIRE şi un exemplar
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
ArtS.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia UrbanismArhitect şef-Serviciul urbanism.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului judeţul Sălaj
Primarul municipiului Zalău
Direcţia Administraţie Publică
Direcţia Urbanism-Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului
beneficiar

Voturi:

"pentru”
^'împotrivă”
"abţineri”

PRIMAR,
Ionel Ciunti

DAP/SALA/VR lEx.
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalău, Piaţa luliuManiu nr.3, Judeţul Sălaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
http://www.zalausj.ro
e-mail: primaria@zalausj.ro

DIRECŢIA URBANISM - ARHITECT ŞEF
SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Nr. înreg. 31101 din 11.04.2022

REFERAT DE APROBARE
PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE URBANISM:
Plan Urbanistic Zonal (PUZ):
„PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN,
REGLEMENTARE ŞI URBANIZARE ZONĂ”
-situat în extravilanul municipiului Zalău, pentru imobilul format din teren
proprietate privată a numiţilor Pădurean-Pop Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria, înscris
în C.F. nr. 73597 Zalău, nr. cad. 73597, în suprafaţă de 800,00 mp, respectiv C.F. nr.
73600 Zalău, nr. cad. 73600, în suprafaţă de 3.153,00 mp, C.F. nr. 73599 Zalău, nr. cad.
73599, în suprafaţă de 800,00 mp, C.F. nr. 73598 Zalău, nr. cad. 73598, în suprafaţă de
800,00 mp, C.F. nr. 73596 Zalău, nr. cad. 73596, în suprafaţă de 800,00 mp, C.F. nr.
73603 Zalău, nr. cad. 73603, în suprafaţă de 668,00 mp, C.F. nr. 73604 Zalău, nr. cad.
73604, în suprafaţă de 1247,00 mp, C.F. nr. 73601 Zalău, nr. cad. 73601, în suprafaţă de
2.000,00 mp şi C.F. nr. 73602 Zalău, nr. cad. 73602, în suprafaţă de 732,00 mp, în
suprafaţă totală de 11.000,00 mp - situat în Zalău, extravilan - zona Fermei Pomicole
Mesesul.
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Conform Art. 47, alin. (1) din Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de
dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul Urbanistic General.
Având în vedere:
Amplasamentul - Conform PUG Zalău 2010 - parcela este situată în extravilanul
Municipiului Zalău, zona Fermei Pomicole I^eşeşul;
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Situat m Zalau, extravilan - zona Fermei Pomicole Meseşul.
Funcţiunea construcţiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal va fî de
locuinţe, reglementată o subzonă pentru locuinţe individuale P+1
cu densitate
redusă, cu regimul de înălţime D/S+P+IE/M (6 m ia cornişă/ atic)
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
http://www.zalausj .ro
e-mail: primaria@zalausj.ro

DIRECŢIA URBANISM - ARHITECT ŞEF
SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Nr. înreg. 31098 din 11.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM:
Plan Urbanistic Zonal (PUZ):
„PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN,
REGLEMENTARE ŞI URBANIZARE ZONĂ”
-situat în extravilanul municipiului Zalău, pentru imobilul format din teren proprietate
privată a numiţilor Pădurean-Pop Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria, înscris în C.F. nr.
73597 Zalău, nr. cad. 73597, în suprafaţă de 800,00 mp, respectiv C.F. nr. 73600 Zalău,
nr. cad. 73600, în suprafaţă de 3.153,00 mp, C.F. nr. 73599 Zalău, nr. cad. 73599, în
suprafaţă de 800,00 mp, C.F. nr. 73598 Zalău, nr. cad. 73598, în suprafaţă de 800,00 mp,
C.F. nr. 73596 Zalău, nr. cad. 73596, în suprafaţă de 800,00 mp, C.F. nr. 73603 Zalău, nr.
cad. 73603, în suprafaţă de 668,00 mp, C.F. nr. 73604 Zalău, nr. cad. 73604, în suprafaţă
de 1247,00 mp, C.F. nr. 73601 Zalău, nr. cad. 73601, în suprafaţă de 2.000,00 mp şi C.F.
nr. 73602 Zalău, nr. cad. 73602, în suprafaţă de 732,00 mp, în suprafaţă totală de
11.000,00 mp - situat în Zalău, extravilan - zona Fermei Pomicole Meseşul.
Având în vedere:
- Referatul de aprobare elaborat de Primarul Municipiului Zalău, Ionel CIUNT (în
calitate de iniţiator);
- Prevederile art. 48, alin. (1) din Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de
dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul Urbanistic General.
Conform PUG Zalău 2010 - parcela este situată în extravilanul Municipiului Zalău;
Funcţiuni admise în zonă:
Conform P.U.G. 2010 Zalău - teren situat în extravilanul municipiului Zalău, zonă
nestudiată din punct de vedere urbanistic (neexistând suprafeţe minime, front la stradă a
parcelelor, aliniament, retrageri de la limitele de proprietate, regim de înălţime a
construcţiilor şi indici de ocupare a terenului). Conform prevederilor art. 60 alin. (4) din
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PENTRU
iotravilan, reglementare şi urbanizare zonă” Situat in Zalau, extravilan - zona Fermei Pomicole Meseşul.
Funcţiunea construcţiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal
va fi de locuinţe,
reglementată o subzonă pentru locuinţe individuale P+1 cu densitate redusă , cu
regimul de înălţime D/S+P+IE/M (6 m ia cornişă/ atic).
Indici urbanistici propuşi:
- Suprafaţa totală de teren: St =11.000,00 mp.
P.O.T. max.existent admis = 0,00 %
C.U.T. max.existent admis = 0,00
P.O.T. max.propus = 30,00 %
C.U.T. max.propus = 0,90
Hmax existent şi propus — 6 m- la cornişă/ atic .
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Accesul pietonal şi auto .
Accesuri carosabile:
Accesul pe teren, atât auto cât şi pietonal se va realiza din partea sudică
repectiv dm partea nordică, prin intermediul celor 2 drumuri existente. în prezent, terenul
este liber de sarcmi şi de construcţii.
Parcarea şi staţionarea autovehiculelor se vor realiza pe terenul beneficiarului.
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Accesuri pietonale:
Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor
cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun rulant) - conform
prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.
Toate căile pietonale vor avea lăţimea liberă de minim 1,50 m şi înălţimea de max.
0,20 m.
înălţimea liberă de trecere, pe sub obstacole izolate, va fi de min. 2,10 m.
Stratul de uzură, al căilor pietonale, va fi astfel rezolvat, încât să împiedice
alunecarea, chiar si în condiţii de umiditate.
Panta căii pietonale va fi în profilul longitudinal max. 5%/ în profil transversal max. 2%.
Denivelările admise pe traseul pietonal (dacă nu pot fi evitate) sunt de max. 2,5 cm.
Rosturile între dalele pavajului, sau orificiile de la grătarele pentru ape pluviale, vor fi
de max. 1,5 cm.
"9
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Parcaje:
Totalul locurilor de parcare va respecta NP 051-2012(Revizuire NP 051/2000), din
care 4% dintre acestea sunt locuri de parcare destinate persoanelor cu dizabilităţi, şi sunt
propuse a fi poziţionate în proximitatea intrărilor. Se va asigura minim 1 loc de parcare
pentru fiecare imobil, conform planului de situaţie anexat documentaţiei, toate în
conformitate cu normele şi legislaţia în vigoare la data elaborării prezentei documentaţii.
Este interzisă parcarea şi/sau staţionarea autovehiculelor în afara proprietăţilor, pe
spaţiile publice (căi de circulaţie, spaţii verzi, etc).
Deşeurile menajere. Gunoiul menajer se va colecta selectiv în containere din PVC
şi se va transporta periodic prin unitatea specializată la rampa de gunoi.
Asigurarea utilităţilor:
Zona nu dispune de echipare tehnico-edilitară completă, astfel că se vor prevedea
următoarele reţele exterioare necesare asigurării cu utiliţăti a imobilului:
Alimentare cu apă:
Alimentarea cu apă potabilă va fi realizată prin extinderea reţelelor publice
existente pe străzile lancu de Hunedoara şi Dimitrie Cantemir. Vor fi realizate extinderi
de reţele prin conducte din PEID Pn 10 bar SDR17 cu diametrul de llOmm (63 mm
drumuri secundare şi de incintă - dacă este cazul). Alimentarea cu apă se va realiza cu
ajutorul unei staţii de pompare la o presiune de până la 10 bari şi un debit necesar de aprox.
Qmed.zi=6m3/zi. Lungimea estimată a extinderii reţelei de alimentare
cu apă este de ~560m. Conductele vor fi pozate îngropat la adâncimea de 1.00 m. Conform
normativelor PI 18/2-2013 si NP133-2013, pe reţelele publice de alimentare cu apă vor fi
montaţi hidranţi exteriori de incendiu, la distanţe de maxim 100 m. Hidranţii vor fi de tip
suprateran cu Dn 80 mm. Imobilele vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu apă prin
3
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imobilelor. Branşamentele electrice vor fi realizate prin cabluri armate de tip ACYABY
pozate subteran, iar blocurile de măsură vor fi montate în exterior la
limita de proprietate. Soluţia tehnică de realizare a alimentării cu energie electrică în zonă
va fi definitivată în urma obţinerii avizului tehnic de racordate emis de furnizorul local.
Zona va fi prevăzută cu iluminat public stradal, prin corpuri de iluminat eficiente energetic
montate pe stâlpi şi racordate la sistemul public din zona străzii lancu de Hunedoara.
Conectarea la reţelele de telecomunicati ale furnizorilor din zonă se va realiza prin trasee
de cabluri pozate îngropat.
Telecomunicatii:
Racordul telefonic se va realiza la reţelele existente în zonă. Beneficiarii investiţiei
vor încheia un contract cu o firmă specializată pentru asigurarea accesului la telefonie şi
internet.
Alimentare cu gaze naturale
Alimentare cu gaze naturale va fi realizată prin extinderea reţelei existente pe
străzile lancu de Hunedoara şi Dimitrie Cantemir, în condiţiile şi prin intermediul
furnizorului de gaz din zonă.
Fiecare imobil va fi prevăzut cu post de reglare / măsurare.
Bilanţ teritorial, în limita amplasamentului studiat:
Amplasamentul investiţiei propuse este situat în extravilanul municipiului Zalău,
zona Fermei Pomicole Meseşul, pentru imobilele formate din teren proprietate
privată a numiţilor Pădurean-Pop Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria, în suprafaţă
totală de 11.000,00 mp.
Indici urbanistici existenţi şi propuşi:
Bilanţ teritorial:
- P.O.T.propus în PUZ = 30,00 %
- C.U.T. propus în PUZ = 0,90
- Suprafaţa totală de teren: St.=l 1.000,00 mp.
Funcţiunea construcţiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal va fi de locuinţe,
reglementată o subzonă pentru locuinţe individuale P+1 cu densitate redusă , cu
regimul de înălţime D/S+P+IE/M (6 m la cornişă/ atic).
Indici urbanistici admişi:
P.O.T. max. admis = 30,00 ®/o
C.U.T. max. admis = 0,90
9
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■ L - Subzona locuinţe individuale P+1 CU densitate

UTILIZĂRI ADMISE:

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale- scuaruri publice;
- împrejmuiri, căi de acces pietonale şi private,
parcaje, spaţii plantate;
- funcţiuni complementare zonei de locuire;
- locuri dejoacă pentru copii;
^ ““ totreprinderi nepoluante, comerj
mărfuri de folosinţă zilnică, prestări servicii/ profesiuni liberale,
- dotări săntate;
- dotări învăţământ şi culturale;
- culte;
Sunt admise cu condiţionări următoarele utilizări;
- se admite cimansardarea
exi
mansardare
să se înscrieclădirilor
în volut:“
nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent'T!
profesionale şi mici activikţi manufacturiere cu
condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 250 mp ADC, să nu genereze transnorturi
gre e, sa nu atraga mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă nroeram
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- se permite schimbarea destinaţiei locuinţelor, indiferent de amplasare numai nentm
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acestea sa-şi asigure m incmta proprie, în afară spaţiului public al parcajelor necesare
pentru angajaţi Şl pentru clienţi;
p<ucajcior necesare
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CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,
DIMENSIUNI).
Sunt considerate loturi construibile numai cele care se încadrează în
următoarele prevederi;
- front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înşiruite, de minimum 12 m pentru
clădiri cuplate şi de minim 15 m pentru clădiri izolate;
suprafaţa minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înşiruite, minimum 300
mp pentru clădiri cuplate, respectiv de minim 500 mp pentru clădiri izolate;
- Se va menţine neschimbată amplasarea clădirilor faţă de aliniamnetul existent al
străzii cu condiţia ca înălţimea maximă la comisă să nu depăşească distanţa dintre
acestea şi alinimanetul de pe latura opusă a străzii
- Cu următoarele condiţii:
* în cazul în care pe parcelele învecinate constmcţiile sunt retrase de la aliniament
se va respecta retragerea existentă; dacă retragerile sunt inegale se va respecta
retragerea aflată la cea mai are distanţă de stradă;
* în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o constmcţie retrasă de la
aliniament, iar pe cealaltă latură cu o constmcţie neviabilă iar caracteml străzii indică
tendinţa clădirilor mai noi de a se retrage de la aliniament, noua clădire se va retrage
de la aliniament Cu 5.0 metri;
* în suprafaţa dintre aliniere şi aliniament se interzic constmcţiile anexă de orice fel.
* în cazul parcelărilor noi distanţa minimă faţă de aliniament va fi de minim 5,0 m.
Amplasarea Clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor:
- banda de constmibilitate faţă de alinierea clădirilor va fi de maxim 15,0 metri, cu condiţia
respectării distanţei de 3 metri faţă de limita posterioară;
- în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre
limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se
învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală
ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent numai cu
acordul proprietamlui vecin, iar faţă de limita opusă se va retrage la o distanţă egală cu
jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3,0 metri;
- în cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase faţă
de limitele parcelelor, se va dispune izolat şi se va retrage faţă de ambele limite laterale
ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3,0 metri în
cazul faţadelor cu ferestre de vedere şi/ sau balcoane pe cel puţin una din laturi, sau 0,60
m în cazul faţadelor fără ferestre de vedere şi/ sau balcoane.
- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este şi linia de separaţie faţă de o
clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau faţă de o clădire de cult; în aceste
cazuri retragerea minimă va fi de 5,0 metri;
- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin
jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 3,0 metri.
7
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- Este permisă deschiderea de ferestre de lumi..
'a acoperirea acestuia,
ina, fără limită de distanţă, dacă sunt astfel
construite încât să împiedice vederea către lotul mvecmat
că este asigurataTnsorlrfa’a^smrrnTd !- a
a încăperilor de locuit din clădire si din Ino!^ ^ i

\*

“"fi""®
solstiţiul de iarnă,

în cazul parcelarilor noi distanţa faţă de limitele laterale
ale parcelei este de minim 0,60
m Şl ţaţa de limita posterioară de minim 3 0 m
- Clădirile
’
■
încăperi în Jrc se des“aL”4i
- Se va asigura distanţa necesară intervenţiilor în

desig7Î!i1"

O
caz de incendiu (minim 3,Om).

'"’ZT’

S C-

arcomid urban

iJuaiuiN Î>.K.L.- Zalau, specialist CU drept de semnătură RTTR-at-i, n

elSoi^' ş^conI^S?'! cIdrS a1!^.laS!Î?
indicativ GM 010 - 2000, elaborat de MLPAT.

ZONAL,

solicitate prin Certificatul de Urbanism nr
situat m Zalau, extravilan - zona Fermei Pomicole Meseşul
Respectiv:

autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării dl
alerta, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea
acestei stări.
- bxtras de Carte Funciară proprietate privată a numiţilor Pădurean Pop Vasile si soţia
ROoIT""
73597, în suprafaţă de
mp ’c F^m ^7359?7 r ^
suprafaţă de 3.153,00
P’C.F. nr. 73599 Zalau, nr. cad. 73599, în suprafaţă de 800,00 mp, C F nr 73598
Za au nr. cad. 73598, în suprafaţă de 800,00 mp,’c.F. nr. 73596 Zalău nr cad
73596, in suprafaţa de 800,00 mp, C.F. nr. 73603 Zalău, nr. cad. 73603, în suprafaţă
8
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de 668,00 mp, C.F. nr. 73604 Zalău, nr. cad. 73604, în suprafaţă de 1247,00 mp,
C.F. nr. 73601 Zalău, nr. cad. 73601, în suprafaţă de 2.000,00 mp şi C.F. nr. 73602
Zalău, nr. cad. 73602, în suprafaţă de 732,00 mp.
Aviz de oportunitate Nr.l2 din 08.09.2021, aprobat prin dispoziţia primarului
Municipiului Zalău nr. 1479 din 04.11.2021;
Aviz nr. 23 din 15.12.2021 emis de Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău;
Aviz favorabil Consiliul Judeţean Sălaj, nr. 3 din 21.02.2022;
Aviz de amplasament favorabil - S.C. Electrica S.A., nr. 6060211002732 din
26.10.2021;
Aviz favorabil Compania de Apă Someş S.A. nr. 9798/21.10.2021;
Aviz favorabil DELGAZ GRID S.A. nr. 213380360/11.11.2021;
Aviz Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare - Filiala Teritorială de
îmbunătăţiri Funciare Sălaj, nr. 284/09.11.2021;
Aviz de Gospodărirea apelor nr. SJ-1 din 26.01.2022 - Administraţia Naţională
Apele Române - Administraţia Bazinală de apă Someş Tisa;
Aviz favorabil Telekom România Communications S.A. nr. 265/10.11.2021;
Aviz de principiu S.C. BRANTNER ENVIRONMENT S.R.L., nr. 1287/12.11.2021.
Punct de vedere a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „POROLISSUM” a
Judeţului Sălaj, nr.4297925 din 09.11.2021;
Aviz Ministerul Culturii - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj - Nr. 1804 din
15.11.2021.
Aviz Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj - Poliţia Municipiului Zalău - nr. 60 164196 din 10.11.2021;
Aviz Ministerul Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică Sălaj - Nr. 294 din
18.11.2021.
Aviz Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Nr. 666 din 10.12.2021.
Aviz de începere lucrări nr. 900/ 06.12.2021 emis de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Sălaj şi Proces Verbal de Recepţie nr. 994 /28.12.2021;
Decizia etapei de încadrare a planului nr. 4/02.02.2022 - Agenţia Naţională pentru
Protecţia Mediului Sălaj;
Studiu geotehnic întocmit de ing. geolog Lucian Pop (S.C. GEOGROUND
SOLUTIONS S.R.L., Cluj Napoca - 2021);
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a fi de

P-'“P™®
Prezentul raport s-a întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (3) şi alin.
(8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Având în vedere cele mai sus expuse, propunem spre analiză şi aprobare proiectul
de hotărâre iniţiat.

ARHITEC^ŞE
arh. Vlad And^i PE

r

ŞEF SERVICIU
ing. Terezia GĂVRĂ

”5

1

DU-AS/SUAT/LI/2EX

10

■

MUNICIPIUL ZALAU
PRIMAR
450016-Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3. Judeţul Sălaj
Fax.(40)260.661869
Telefon: (40)260.610550
e-mail: primaria@zalausj.ro
http://www.zalausj.ro

DIRECŢIA URBANISM - ARHITECT ŞEF
SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Nr. înreg. 30026 din 06.04.2022
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI PENTRU ETAPA
PREGĂTITOARE ŞI ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR PRIVIND
DOCUMENTAŢIA DE URBANISM:
PLAN URBANISTIC ZONAL
„PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN,
REGLEMENTARE ŞI URBANIZARE ZONĂ”
- situat în extravilanul municipiului Zalău, , pentru imobilul format din teren
proprietate privată a numiţilor Pădurean-Pop Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria, înscris
în C.F. nr. 53547 Zalău, nr. cad. 53547, în suprafaţă de 11.000,00 mp.
- beneficiari: Pădurean-Pop Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria, Zalău.
Având în vedere prevederile Ordinului MDRT nr. 2701/30.12.2010 de aprobare a
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, coroborate cu cele ale
Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor
de urbanism şi amenajarea terioriului, aprobat prin HCL. nr. 97 din 19.04.2019 şi
completat cu HCL. nr. 161 din 30.05.2019, s-au finalizat primele două etape de informare
şi consultare a publicului, respectiv Etapa pregătitoare şi Etapa elaborării propunerilor.
necesare aprobării planului.
Amplasament
Imobilul este constituit din teren proprietate privată a numiţilor Pădurean-Pop
Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria, înscris în C.F. nr. 53547 Zalău, nr. cad. 53547, în
suprafaţă de 11.000,00 mp şi este situat în extravilanul Municipiului Zalău.
Persoană responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: ing. Lupou
loan din cadrul Direcţiei Urbanism - Arhitect Şef, Serviciul Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, telefon: 0260-610550, int. 137.
1

/<^

Documente eliberate de Municipiul Zalău în
urbanism, care are ca finalitate aprobarea acesteia
- CU nr. 974 din 17.08.2021, emis în

vederea elaborării documentaţiei de
, sunt:

scopul întocmirii documentaţiei de urbanism

mai sus amintite;
Avizul de Oportunitate al Arhitectului Şefnr. 12 din 08.09.2021;
- Dispoziţia Primarului Municipiului Zalău
nr. 1479 din 04.11.2021 privind
aprobarea Avizului de oportunitate nr. 12 din 08.09.2021.
Etapa I - Implicarea publicului în etapa pregătitoare elaborare PUZ; 07.10.2021 - 15.11.2021.
benefidJS/pMuref

ZONA - situat m extravilanul Municipiului Zalău.

anunţarea intenţiei de
- P™re la inte„(ia

^

Acest anunţ public a fost afişat în 15.10.2021 la sediul şi pe site-ul Primăriei
Mumcpiului Zalău (www.zalausj.ro), precum şi în presa locală. De asemenea, în data de
15.10.2021 a fost amplasat pe teritoriul

zonei studiate un panou de informare, rezistent la
intemperii, conform Anexei 1 la Ordinul nr. 2701/2010
- A. Model panou 1.
Observaţiile şi sugestiile îm scris a cetăţenilor interesaţi privind intenţia de
elaborare a planului de urbanism amintit puteau fi transmise până în data de 01.11.2021,
iar răspunsurile la eventualele sesizări urmau
a fi publicate pe site-ul Primăriei
Municipiului Zalău (www.zalausj.ro secţiunea Informaţii Publice/Urbanism) până îrP
data de 15.11.2021.
A

In cadrul acestei etape nu au fost înregistrate la Primăria Municipiului
Zalău
observaţii, sugestii sau alte adrese privitoare la PUZ-ul în discuţie.
Etapa n - ImpUcarea publicului tn etapa elaborării propuuerilor PUZ:
08.11.2021-09.12.2021.
S-a întocmit anunuţul public nr. 78582 din 08.11.2021, privind finalizarea
propunerilor preliminare pentru PUZ-ul în cauză. Acest anunţ a fost afişat în 10.11.2021
la afişierul şi pe site-ul oficial al Primăriei Muncipiului Zalău
şi a fost publicat, prin grija
2

(f

beneficiarului, în presa locală şi a fost transmis proprietarilor de terenuri învecinate cu
cea studiată prin PUZ.
Concomitent cu publicarea anunţului a fost amplasat pe teritoriul zonei studiate, în
data de 10.11.2021, un panou de informare, rezistent la intemperii, conform Anexei 1 la
Ordinul nr. 2701/2010 - B. Model panou 2.
A

In cadrul celei de a doua etape de informare şi consultare a publicului, în
conformitate cu prevederile Ordinului MDRT nr. 2701/30.12.2010 de aprobare a
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, coroborate cu cele ale
Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor
de urbanism şi amenajarea terioriului, aprobat prin HCL. nr. 97 din 19.04.2019 şi
completat cu HCL. nr. 161 din 30.05.2019 observaţiile sau sugestiile cetăţenilor s-au
putut depune la Centrul de Relaţii cu Publicul până în data de 09.12.2021, dată la care a
fost programată şi o dezbatere publică privind documentaţia de urbansim în cauză. La
această dezbatere nu s-au prezentat cetăţeni interesaţi de planul urbanistic zonal propus şi
nici nu au fost înregistrate observaţii legate de acesta.
Astfel sunt finalizate primele două etape de informare şi consultare a
publicului din Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea terioriului, aprobat prin HCL. nr. 97
din 19.04.2019 şi completat cu HCL. nr. 161 din 30.05.2019, drept pentru care se
întocmeşte prezentul Raport de informare şi consultare a publicului pentru etapa
pregătitoare şi etapa elaborării propunerilor privind documentaţia, PUZ:
PLAN
URBANISTIC ZONAL
PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN,
REGLEMENTARE ŞI URBANIZARE ZONĂ” - situat în extravilanul Municipiului
Zalău.
VICEM
TeodorM

iR-m
ARHITECT !^F
JEL*^ arh. Vlad Andre® PE
U

ŞEF SERVICIU
ing. Terezia GĂVRĂ

DU-AS/LI/2EX
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU
COMISIA LOCALĂ DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Nr. înregistrare: 88755 din 15.12.2021

AVIZ NR. 23 din 15.12.2021

Comisia municipală de urbanism şi amenajarea teritoriului ZALĂU a analizat, în
şedinţa de lucru din data de 15.12.2021, documentaţia tehnică privind:
întocmire PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN,
REGLEMENTARE ŞI URBANIZARE ZONĂ
BENEFICIAR:
PROIECTANT:

PĂDUREAN-POP VASILE
ARCOMID URBAN DESIGN

Analizând documentaţia prezentată s-au constatat următoarele: comisia de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia
mediului, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, constituită conform
H.C.L nr. 150 din 23 iunie 2016 a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU,
acordă:

AVIZ FAVORABIL
pentru întocmire PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN
INTRAVILAN, REGLEMENTARE ŞI URBANIZARE ZONĂ
la adresa: ZALĂU, extravilan - zona Fermei Pomicole Meseşul
cu următoarele condiţii:

achitat taxa de 15 lei, conform chitanţei nr.

PREŞEDINTE,
Teodor BĂLAIE

din data de

SECRETAR,
Alexandru lWkATOS

\

n

f
MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016- Zalău. Piaţa luliu Maniu nr.3. Judeţul Sălaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
httpi/AAWftiv.zaiausj .ro
e-mail; primana@zalausj.ro

DIRECŢIA URBANISM - ARHITECT ŞEF
SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Ca urmare a cererii adresate de PÂDUREAN VASILE , cu domiciliul în judeţul
Sălaj, municipiul Zalău,
înregistrată Cu nr. 59908 din
30.08.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emiţe:
AVIZUL DE OPORTUNITATE
Nr. 12 din 08.09.2021
pentru elaborare: „PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN
INTRAVILAN, REGLEMENTARE ŞI URBANIZARE ZONĂ” - situat în
extravilanul municipiului Zalău > > pentru imobilul format din teren proprietate
privată a numiţilor Pădurean-Pop Vasile şi soţia Pădurean-Pop Măria, îhscris în C.F.
nr. 53547 Zalău, nr. cad. 53547, în suprafaţă de 11.000,00 mp, cu respectarea
următoarelor condiţii:
i. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin PUZ:
Imobilul este constituit din teren proprietate privata a numiţilor Pădurean-Pop
Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria, înscris în G.F. nr. 53547 Zalău, nr. cad. 53547, în
suprafaţă de 11.000,00 mp şi este situat în extravilanul Municipiului Zalău.

2. Categoriilefuncţionale ale dezvoltării şi eventuale seryituţi:
Gonfom P.U.G. 2010 Zalău - teren situat în extravilanul municiniului Zalău. zonă
nestudiata dm punct de vedere urbanistic (neexistând suprafeţe minime, front la
stradă a parcelelor, aliniament, retrageri de la limitele de proprietate, regim de
înălţime a construcţiilor şi indici de ocupare a terenului).
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Funcţiuni admise în zonă:
Conform P.U.G. 2010 Zalău
A'
A’
.
, ‘
extravilanul municipiului Zalău
^traH3
(neexistând suprafeţe minime front la
strada a parcelelor, aliniament, retrageri de la limitele de proprietatrriSrde
malţime a cons^cţiilor şi indici de ocupare a terenului). Conform prevederilor art
60 alin. (4) din Ordinul nr. 938/2009 pe terenurile situate în extravilan, se pot executa
eleTLuSir'S
comunicaţie, îmbunătăţiri funciare, reţele de
^
infrastructură, construcţii/amenaiări pentru
combaterea şi prevenirea acţiunii factorilor naturali distructivi de origine naturală
precum şi consi^ctH “iS
peciale. Parcela este construibila daca are accesul asigurat direct dintr-un drum
public sau seryitute de frg^.gj.g legal constituită, conform H.G. Nr. 525 din 1996
Conform Legi 50/1991, in extravilan sunt permise anexe gospodăreşti ale
exp oataţiilor a^cole - construcţii situate în zone izolate în extravilan şi îndepărtate
a lucrătorilor agricoli, menite să adăpostească maşini ^
agncole, utilaie, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale ^
precum şi spaţii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole; Parcela este
m zona cu interdicţie temporară datorită alunecărilor de intensitate medie-mică/

Se propune întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) pentru „PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN
j^GLEMENTARE ŞI URBANIZARE ZONĂ” - situat în extravilanul municipiului
Zalau,, pentru imobilul format din teren proprietate privată a numiţilor Pădurean-Pop
Vasile Şl soţia Pădurean-Pop Maria, înscris în C.F. nr. 53547 Zalău, nr. cad. 53547 în
suprafaţă de 11.000,00 mp - situat în extravilanul municipiului Zalău .
UTILIZĂRI ADMISE
- Funcţiunea construcţiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal va di de O
locuinţe, fiind reglementata o Subzonă pentru locuinţe individuale P+1 cu
densitate redusă. (D/S+P+IE/M (6 m la cornişă/ atic))
CARACTERISTICI
DIMENSIUNI).

ALE

PARCELELOR

(SUPRAFEŢE,

FORME,

L- Zonă locuinţe, Subzonă locuinţe individuale P+1 cu densitate redusă.
(D/S+P+IE/M (6 m la cornişă/ atic))
UTILIZĂRI ADMISE
Sunt admise următoarele utilizări:
LI - locuinţe individuale;
- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;
- scuaruri publice;
- împrejmuiri, căi de acces pietonale şi private, parcaje, spaţii plantate;

- funcţiuni complementare zonei de locuire;
- locuri de joacă pentru copii;
- ateliere meşteşugăreşti, producţie industrială în mici întreprinderi nepoluante,
comerţ alimentar, comerţ nealimentar cu mărfuri de folosinţă zilnică, prestări
servicii/ profesiuni liberale, sedii firme;
- dotări săntate;
- dotări învăţământ şi culturale;
- culte
CARACTERISTICI
ALE
PARCELELOR
(SUPRAFEŢE,
FORME,
DIMENSIUNI).
LI - se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii
cumulate:
(1) - dimensiuni minime:_____________________________
Regimul de construire
Dimensiune minimă
Suprafaţ Front
a
m.
mp.
înşiruit
150
8
Cuplat
300
12
Izolat
500
15
(2) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia
Prin PUZ, se propun următorii indici urbanistici:
P.O.T. max. propus = 30,00%
C.U.T. max. propus = 0,90
5. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):
Bilanţ territorial
In prezent, pe amplasamentul studiat nu exista nici un fel de construcţii.
P.O.T. existent = 0,00%
C.U.T. existent = 0,00
Prin PUZ, se propun următorii indici urbanistici:
P.O.T. max. propus = 30,00%
C.U.T. max. propus = 0,90
Hmax existent şi propus = 6 m- la cornişă/ atic .

4. Dotările de interes public necesare, asi
asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor:

m zona etc.).

HGnr^'S^n.noZebrî'oc^r*

respectandu-se prevederile

Amplasamentul situat in imediata vecinătate a clădirilor va fi amenaiat nrin
amplasament a fost decapat stmtul vegetal si s-au realiWt ~t^irSltL"*
Pavajul se va realiza cu elemente prefabricate
CU grosimea de minim 4-6 cm.
aşezate pe un strat de nisip de 2 cm. grosime.
Zonele de carosabil se vor executa cu platforme din Beton Armat minim C16/20
SI rostun de tasare, pozate pe un strat compactat de balast cu o grosime de 15 cm
care va fi aplicat doar după decopertarea stratului vegetal.
’
Zonele de carosabil mai pot fi soluţionate si prin executarea unui sistem rutier tot
OI o infrastructura din piatra sparta si balast peste care sa se apliee beton nitier si strat
Pe zonele de extremităţi cat si in zone evaluate corespunzător pentru descărcarea
apelor pluviale^ se vor prevedea canale pluviale peieate cu grilaj metalic
sau
prefabricate de beton la partea superioara.
Apele pluviale rezultate din incinta obiectivului sunt
ape convenţional curate
conform NTPA002.
Spatiile verzi vor fi innierbate după terminarea lucrărilor si
SI se vor planta arbuşti
ornamentali.
5. Capacităţile de transport admise: toate categoriile de transport rutier.
6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru PUZ:
Avizul administratorului reţelei de apă/canal;
b) Avizul administratorului reţelei electrice;
c) Avizul administratorului reţelei de gaz;
d) Avizul administratorului de salubritate;
e) Avizul administratorului de telefon! zare;
f) Avizul comisiei de urbanism;
g) Aviz O.C.P.I. de îîncepere a lucrărilor topografice şi recepţia lucrărilor
topografice;
h) Aviz A.N.I.F. privind îmbunătăţirile funciare din zonă;
i) Aviz privind clasa de calitate M.A.D.R.;
j) Punct de vedere I.S.U.;
IL

k) Aviz Poliţia rutieră ;
l) Aviz S.G.A.;
m) Aviz D.S.P.;
n) Aviz Ministerul Culturii;
o) Aviz Consiliul Judeţean Sălaj;
p) Aviz Agenţia de Protecţia Mediului;

#

7. Obligaţiile iniţiatorului PUZ ce derivă din procedurile specifice de informare şi
consultare a publicului:
Se vor parcurge etapele informării şi consultării publicului potrivit Ordinului
MDRTnr. 2701/30.12.2010 de aprobare a Metodologiei de informare şi consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism şi Regulamentului Local de Implicare a Publicului în
Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,
aprobat prin HCL. nr. 97 din 19.04.2019, completat prin HCL. nr. 161 din
30.05.2019, după cum urmează:
1. Etapa pregătitoare
- pentru demararea etapei pregătitoare, beneficiarul va depune la Centrul de
Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Zalău o cerere însoţită de
copia certificatului de urbanism, copia avizului de oportunitate, memoriu de
prezentare, planul de încadrare în zonă şi planul de situaţie propus;
- iniţiatorul PUZ-ului va publica în presa locală un anunţ privind intenţia de
elaborare a documentaţiei de urbanism; modelul anunţului şi termenele privind
primirea observaţiilor din partea publicului interesat se vor stabili de către
Direcţia Urbanism - Arhitect Şef din cadrul Primăriei Municipiului Zalău;
- iniţiatorul PUZ-ului va afişa într-un loc vizibil, pe teritoriul zonei tratate, un
panou de informare cu privire la intenţia de elaborare PUZ; panoul va fi
conform Anexei 1 la Ordinul nr. 2701/2010 - A. Model panou 1.
2. Etapa elaborării propunerilor
- iniţiatorul PUZ-ului va depune o cerere în vederea parcurgerii etepei elaborării
propunerilor la Centrul de Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului
Zalău, însoţită de o documentaţie care să cuprindă propunerile preliminare din
PUZ;
- iniţiatorul PUZ-ului va publica în presa locală un anunţ privind demararea
etapei de elaborare a propunerilor preliminare; modelul anunţului şi termenele
privind primirea observaţiilor din partea publicului interesat, cât şi data
dezbaterii publice în ceea ce priveşte planul de urbanism în cauză, se vor stabili
de către Direcţia Urbanism - Arhitect Şef din cadrul Primăriei Municipiului
Zalău;
- iniţiatorul PUZ-ului va înştiinţa în scris proprietarii terenurilor învecinate celei
care a generat elaborarea documentaţiei de urbanism, posibil afectaţi de
aceasta, privind etapa elaborării propunerilor preliminare; dovada anunţului din
presa locală şi înştiinţările în scris a proprietarilor terenurilor învecinate vor
face parte integrantă din documentaţia finală;

miţiatoml PUZ-ului va afişa într-un loc vizibil, pe teritoriul zonei tratate un
panou de informare cu privire la etapa elaborării propunerilor preliminaJ-e a
Modd p^ou 2
conform Anexei 1 la Ordinul nr. 2701/2010 - B.
3- Etapa aprobării planului
beneficiarul PUZ-ului va depune o cerere în vederea parcurgerii etapei de
banspwen^ decizională la Centrul de Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei
ey^'T'“ ?
‘*® ‘locumentaţia de urbanism completă în 4
exemplare (piese^se, piese desenate, avizele solicitate prin CU eitis în
scopul întocmim PUZ, CD cu fişierele PDF şi DWG/DXF)- după expirarea perioadei de transparenţă decizională, conform art. 59 alin. f41
in RepilanKntulm Local de Implicare a Publicului în Elaborarea ^
sau
J^'^Ţrea Planurilor de Urbanism fi Amenajarea Teritoriului, înainte ca
ptoul de uibanism sa fie supus aprobării Consiliului Local al Municipiului
Za au, beneficiul PUZ-ului va face dovada restituirii către Municipiului
pMa

^

transparenta decizională din administraţia

a
este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate
a Certificatului de urbamsm nr. 974 din 17.08.2021, emis de Primaral Municipiului

arhitectşef
arh. Vlad Andrei PeI

ŞEF SERVICIU
ing. Terezia GĂVRĂ

V
O

întoVimi
ing. Lui
loan

DUAT-AS/LI/2EX

0/4

MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
http;//www.zalausj.ro
e-mail: primaria@zalausj.ro

DISPOZIŢIA nr.
din

2021

privind aprobarea Avizului de oportunitate pentru “Plan urbanistic zonal pentru introducerea în
intravilan, reglementare şi urbanizare zonă” - situate în extravilanul municipiului Zalău, pentru
imobilul format din teren proprietatea privată a numiţilor Pădurean-Pop Vasile şi soţia PădureanPop Maria, înscris în C.F. nr. 53547Zalău. nr. cad. 53547 în suprafaţă de 11.000,00 mp,
beneficiar Pădurean-Pop Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria
Primarul municipiului Zalău,
Având în vedere:
A
- Avizul de oportunitate nr. 12 din 08.09.2021 întocmit de Direcţia Urbanism - respectiv
^ Arhitectul şef al Municipiului Zalău;
- Certificatul de urbanism nr. 974 din 17.08.2021 emis de Primarul Municipiului Zalău;
- Referatul de aprobare al Direcţiei Urbanism - respectiv Arhitectul şef al Municipiului Zalău nr.
76294^din 28.10.2021;
în conformitate cu prevederile art. 32 alin.l lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare;
în temeiul art. 155 alin. 1 lit. e) şi art. 196 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
DISPUN
Art.1. Se aprobă AVIZUL DE OPORTUNITATE nr. 12 din 08.09.2021 întocmit de
Direcţia Urbanism - respectiv Arhitectul şef al Municipiului Zalău pentru elaborarea documentaţiei
de urbanism “Plan urbanistic zonal pentru introducerea în intravilan, reglementare şi urbanizare
^£onă” - situate în extravilanul municipiului Zalău, pentru imobilul format din teren proprietatea
^yrivată a numiţilor Pădurean-Pop Vasile şi soţia Pădurean-Pop Maria, înscris în C.F. nr. 53547
Zalău. nr. cad. 53547 în suprafaţă de 11.000,00 mp, beneficiar Pădurean-Pop Vasile şi soţia
Pădurean-Pop Maria, anexat prezentei dispoziţii.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Direcţia UrbanismArhitect şef
Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
-Primarul municipiului Zalău
-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj
-Direcţia administraţie publică
-Direcţia Urbanism- Arhitect şef
-beneficiar PUZ.
PRIMAR,
Ionel Ciunt

DAP/SALA/AF/ Sex.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca^azacaş

ROMÂNIA
JUDEŢUL SALAJ
PRIMARUL MUNICIPIULUI ZALĂU

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 974 din 17.08.2021
în Scopul: PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN. REGLEMENTARE ŞI URBANIZARE ZONĂ

sau identificat prin Plan de încadrare în zonă; Plan de situaţie; Extras CF-

SE CERTIFICĂ:
1. REGIMUL JURIDIC:

^f^GIMUL remie

Municipiului Zalău; Categoria dc folosinţă conform C.F.

- arabil;

^tereâ şi prevenirea acţiunii factonlor naturali distructivi de origine naturală, anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole nrecum si
construibilă daeă are accesul asigurat direct dintr-un Sum pubfic sau servitute de uecere leii
conctTurV ’
-O' Nf- 525 din 1995. Conform Legi 50/1991, în extravilan sunt permise anexe gospodăreşti ă|e exploaţaţiilor agricole •
onstrucţu situate in zone izolate in extravilan şi îndepărtate de localitatea de reşedinţă a lucrătorilor agricoli, menite să adăpostească maşini

SSis=:sSS“““*==~
Prezentul certificat de urbanism POATE FI utilizat în scopul declarat pentru:
PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN. REGLEMENTARE ŞI URBANIZARE ZONĂ
DE autorizaţie DE.CONSTRUIRE /PESFIINŢARE Şl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA
OBLIGAŢII ale TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM
Agenţia pentru Protcepa Mediului Sălaj. loc. Zalău. str. Parcului, nr. 2

auiorîMrea execiiijni lucrSrilor de commi^ii la autoritatea administraţiei publice competentei i' ' ^ 'i

.)

' «SFIINTARE r. n

gdocument^a tehnică - D.T.. după caz (2 exemplare originale)
D.T.A.C.

diipă emiterea ccrtifieatuiui de urbanism, anicnor depunerii documenuţiei pentru

D.T.O.E.

D.T.A.D.

a.

a.cun...,.:

d) avizele şi acorduriie de ampiasament stabilite prin certificatul de urbanism:
d.l) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura (copie).
S alimentare cu apă
SI gaze naturale
0 canalizare
SI telefonizare
E alimentare cu energie electrică SI salubritate
n alimentare cu energie termică
C] transport urban

EllbraTirPUrSe va face în baza avizului de oportunitate emis de Arhitectul Şef; Avizul de oportunitate se emite î"
scrise cuprinzând elemente, conf. Legii 350/2001, art.32, alin. (3); Conform art. 32, alin.(6) dm Legea 350/2001 prmnd
teritoriului şi urbanismul, D.T.A.C se va întocmi numai după aprobarea P.U.Z de către Consiliul Local; Se vor parcui ge
informării si consultării publicului conform ordinului M.D.R.P. nr. 2701 din 2010 si a Regulamentului
‘'"P
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea terioriului, aprobat prin HCL. nr. 97 dm 19.04.2019 şi completat cu
HCL. nr. 161 din 30.05.2019;
d.2) avize şi acorduri privind:
Ei sănătatea populaţiei
n securitatea la incendiu
d protecţia civilă
/
■ i.
d.3) avize /acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie).
Aviz comisie de urbanism; Documentaţie cadastrală în "Stereo '70" cu inventar de coordonate (si pe

.

nr pi •
®^

Sălaj; Aviz Poliţia Rutieră;
d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):
Studiu gcotehnic;
e) punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie); Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj,
loc. Zalău, str. Parcului, nr. 2

îaxă aviz

U;^bamsm;^CoJu^^^^^^

T!rim?iu?Ji,tprS“cL. S l'SSVoţTco^eta" ZtclZ.

sau Revizuirea
161 din 30.05.2019; Taxă formular;
Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
SECRETAR GENERAL,

I Marina Bianca Fazacaş
V

w^

>

ARHlTEt^ŞEF,
arh.Vlad Ajfwei Pa

ŞEF SERVICIU,
ing. Terezia Găvră

Achitat taxa de 115,20 lei, conform chitanţei nr. 1308110047 din 13.08.2021
oL ^
^^Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poştă-la data de

' c5-0'

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
întocmii,
loan Lupou

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

până la data de.........................

de la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de
urbanism.
PRIMAR,

SECRETAR GENERAL,

SEF SERVICIU,

L.S.
Data prelungirii valabilităţii
lei conform chitanţei nr.........
Achitat taxa de...................
direct/prin poştă
Transmis solicitantului la data de

ARHITECT ŞEF,

din

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

fp

mcm

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

îlSSiSfi

Carte Funciară Nr. 73597 Zalau

Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

10334
02
03
2022

Cod verificare

I

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Extravilan
Adresa: Jud. Salaj
Nr. Nr. cadastral Nr.
topografic
Crt
Al

73597

Suprafaţă* (mp)
800

Observaţii / Referinţe
Teren exavilan neîmprejmuit

B. Partea II. Proprietari şi acte
înscrieri privitoare ia dreptui de proprietate şi aite drepturi reaie

Referinţe

35430 /12/08/2021
Act Notarial nr. act de parcelare nr. 1635, din 11/08/2021 emis de NP MajerGabrieia;
Al
Se infiinteaza cartea funciara 73597 a imobilului cu numărul cadastrali
Bl 73597 / UAT Zalau, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul
____cadastral 53547 inscris in cartea funciara 53547:______________________
Act Notarial nr. Contract de vanzare cumpărare nr. 712, din 09/04/2021 emis de notar public Majer Gabriela;
Al
„2 Intabulare, drept de PROPRIETATEprin cumpărare, dobândit prin
Convenţie, cota actuala 1/1
1) PĂDUREAN-POPVASILE, Si soţia
2) PĂDUREAN-POP MARIA
OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 53547/Zalau, înscrisa prin încheierea nr. 16051 din 12/04/2021;

C. Partea III. SARCINI.
Înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Referinţe

Pagina 1 din 3 ^2
Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 73597 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau

Anexa Nr. 1 La Partea i
Teren
Nr cadastral
Suprafaţa (itip)*
Observaţii / Referinţe
73597
800
Teren exavilan heîmprejmuit
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare a teren
Nr
Crt

1

Categorie
folosinţă
arabil

Intra
vilan

NU

Suprafaţa
(mp)
800

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observaţii / Referinţe

Lungime Segmente
1} Valorile lungimilor segmentelor sunt ob^nute din proiecţie în plan.
Punct
început

Punct

sfârşit

Lungime segment
(«{m)

1
2
51.01
2
3
17.011
3
4
52.575
4
1
17.724
** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de pro ecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
mm Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milinrietru.

Document care conţine da te cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Pagina 2 din 3
Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 73597 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în friediul electronic, pentru activităţi şi procese
administrative prevăzute de legislaţia în vigpare. Vălabilitatea poate fi extinsă şi îh forrria fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa
www.aricpl.ro/verificare^ folosind codul de verificare oniine disponibil îh antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării docunientului.
Data şi ora generări^

02/03/2022, 11:24

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro

Pagina 3 din 3%^
Formular versiunea 1.1

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

‘ ANCIPI

Nr. cerere
Ziua
Luna

10333

Anul

2022

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 73600 Zalau

02
03

Cod verificare

6

I

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Extravilan
Adresa: Jud. Salaj
Nr. Nr. cadastral Nr.
topografic
Crt
Al

73600

Suprafaţa* (mp)
3.153

Observaţii / Referinţe
Teren exavilan neîmprejmuit

B. Partea II. Proprietari şi acte
*

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale

Referinţe

35430 /12/08/2021
Act Notarial nr. act de parcelare nr. 1635, din 11/08/2021 emis de NP Majer Gabriela;
Se înfiinţează cartea funciara 73600 a imobilului cu numărul cadastral
Al
Bl 73600 / UAT Zalau, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul
____cadastral 53547 ihscris in cartea funciara 53547:______________ __________
Act Notarial nr. Contract de vanzare cumpărare nr. 712, din 09/04/2021 emis de notar public Majer Gabriela;
„2 Intabulare, drept de PROPRIETATEprin cumpărare, dobândit prin
Al
Convenţie, cota actuala 1/1
1) PĂDUREAN-POP VASILE, si soţia
2) PĂDUREAN-POP MARIA
OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 53547/Zalau, înscrisa prin încheierea nr. 16051 din 12/04/2021;

G. Partea III. SARCINI.
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini

Referinţe

NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Pagina 1 din 3
Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 73600 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral

Suprafaţa (mp)*

7360G

3.153

Observaţii / Referinţe
Teren exavilah heîmprejmuit

* Suprafaţa este deternriinată in planul de proiecţie Stereo 70.
DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare a teren
Nr
Crt

1

Categorie mtra Suprafaţă
folosinţă vilan
<mp)
arabil
NU
3.153

Tarla

Parcelă

Nr. topb

Observaţii / Referinţe

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

1
2
3
4
5
6

Punct
sfârşit
2
3
4
5
6
7

Lungime segment
(«(m)

10.506
55.978

16.067
16.519
17.011
12.328

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Pagina 2 din 3
Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 73600 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Punct
Punct
Lungime segment
început
sfârşit
r (m)
7
8
69.094
8
1
46.654
** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şl sunt rotunjite la 1 milimetru.
•** Distanţa dintre puncte este forrnată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic jntegrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese
administrative prevăzute de iegislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forrria fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa
www.ancpl.ro/verlflcare, folosind codul de verificare ohline disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.
Data şi ora generării,
02/03/2022, 11:24

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.dncpl.ro

Pagina 3 din 3 ^
Formular versiunea 1.1

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

AMiTPÎ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

îUSiSil

PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 73599 Zaiau

Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

10335
02
03
2022

Cod verificare

iHiiliiiii

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Extravilan
Adresa: Jud. Salaj
Nr. Nr. cadastral Nr.
Crt
topografic
Al

73599

Suprafaţa* (mp)
800

Observaţii / Referinţe
Teren exavilan neîmprejmuit

B. Partea II. Proprietari şi acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

Referinţe

35430 /12/08/2021
Act Notarial nr. act de parcelare nr. 1635, din 11/08/2021 emis de NP Majer Gabriela;
Se infiinteaza cartea funciara 73599 a imobilului cu numărul cadastral
Al
Bl 73599 / UAT Zaiau, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul
____cadastral 53547 inscris in cartea funciara 53547;____________________
Act Notarial nr. Contract de vanzare cumpărare nr. 712, din 09/04/2021 emis de notar public Majer Gabriela:
„2 Intabulare, drept de PROPRIETATEprm cumpărare, dobândit prin
Al
Convenţie, cota actuala 1/1
1) PĂDUREAN-POP VASILE, si soţia
2) PĂDUREAN-POP MARIA
OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 53547/Zalau, inscrisa prin încheierea nr. 16051 din 12/04/2021;

C. Partea III. SARCINI.
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şl sarcini
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on*line la adresa epay.ancpi.ro

Referinţe

Pagina 1 din 3 ^4
Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 73599 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral

Suprafaţă (nrip)*
Observaţii / Referinţe
73599
800
Teren exăvilan heîmprejmuit
♦ Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
DETALIT LINIARETmOBIL

Date referitoare a teren
Nr
Crt

1

Categorie
folosinţă
arabil

Intra
vilan

NU

Suprafaţa
(mp)
800

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observaţii / Referinţe

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.
Punct
Punct
Lungime segment
(«(m)
început
sfârşit
1
2
16.741
2
3
54.095
3
4
16.067
4
5
25.513
5
1
30.061
** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
Distanţa dintre puncte este formată dih segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line ta adresa epay.ancpl.ro
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Carte Funciară Nr. 73599 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabij în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese
administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea ppate fi extinsă şi în fornria fizică a
docuhnentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al iristituţiei publice ori entităţii
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa
www.ariGpi.ro/verificare, foloŞind codul de verificare bnline disponibil îh antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.
Data şi ora generării

02/03/2022, 11:24
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Oficiul de Cadastru şl Publicitate Imobiliară SALAJ
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau

Nr. Cerere
Ziua

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

■■■âNCBl.

PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 73598 Zalau

10336
02

Luna
03
Anul
2022
Cod verificare

1001136M394

imililiiliiii

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Extravilan
Adresa: Jud. Salaj
Nr. Nr. cadastral Nr.
topografic
Crt
Al

73598

Suprafaţa* (mp)
800

Observaţii / Referinţe
Teren exavilan neîmprejmuit

B. Partea II. Proprietari şi acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

Referinţe

35430 /12/08/2021
Act Notarial nr. act de parcelare nr. 1635, din 11/08/2021 emis de NP Majer Gabriela;
Al
Se infiinteaza cartea funciara 73598 a imobilului cu numărul cadastral ~
Bl 73598 / UAT Zalau, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul
____cadastral 53547 înscris in cartea funciara 53547;_________________________
Act Notarial nr. Contract de vanzare cumpărare nr. 712, din 09/04/2021 emis de notar public Majer Gabriela;
„2 Intabulare, drept de PROPRIETATEprin cumpărare, dobândit prin
Al
Convenţie, cota actuala 1/1
1) PĂDUREAN-POPV/^ILE, si soţia
2) PĂDUREAN-POP MARIA
OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 53547/Zalau, înscrisa prin încheierea nr. 16051 din 12/04/2021;

C. Partea III. SARCINI.
înscrieri privind dezmembrărnintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro
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Carte Funciară Nr. 73598 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral
Suprafaţa (mp)*
Observaţii / Referinţe
73598
800
Teren exavilan heîmprejmult
♦ Suprafaţa este determinată in pianui de proiecţie Stereo 70.
DEtÂLM LINIARE IMOBIL

Date referitoare a teren
Nr
Crt

1

Categorie mtra Suprafaţa
folosinţă viian
(mp)
arabil
NU
800

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observaţii / Referinţe

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

1

Punct
sfârşit
2
3
4

Lungime segment
(«(m)
52.575

2
16.519
3
54.095
4
.1
17.211
•♦ Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şl sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.
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Carte Funciară Nr. 73598 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este vaiabii în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. tir. 41/2016, exciusivîn mediui electronic, pentru activităţi şi procese
administrative prevăzute de legisiaţia în vigoare. Valabiiitatea poate fi extinsă şi îh forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al iristituţiei publice ori entităţii
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/vei1ficare, folosind codul de verificare oniine disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.
Data şi ora generării,
02/03/2022, 11:26
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALA)
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau

ANCPÎ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 73596 Zalau

Nr. cerere
10337
Ziua
02
03
Luna
Anul
2022
Cod verificare
100113663967

I

II

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Extravilan
Adresa: Jud. Salaj
Nr. Nr. cadastral Nr.
topografic
Crt
Al

73596

Supra^ţa’'‘ (mp)

Observaţii / Referinţe
Teren exavilan neîmprejmuit

800

B. Partea II. Proprietari şi acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale

Referinţe

35430 /12/08/2021
Act Notarial nr. act de parcelare nr. 1635, din 11/08/2021 emis de NP Majer Gabriela;
Se infiinteaza cartea funciara 73596 a imobilului cu numărul cadastral
Al
Bl 73596 / UAT Zalau, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul
____cadastral 53547 inscris in cartea funciara 53547: ____________ _____________________________
Act Notarial nr. Contract de vanzare cumpărare nr. 712, din 09/04/2021 emis de notar public Majer Gabriela;
g2 Intabulare, drept de PROPRIETATEprin cumpărare, dobândit prin
Al
Convenţie, cota, actuala 1/1
1) PĂDUREAN-POP VASILE, si soţia
2) PĂDUREAN-POP MARIA
OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 53547/Zalau, inscrisa prin încheierea nr. 16051 din 12/04/2021;

C. Partea III. SARCINI.
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şl sarciril
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on>(ine ia adresa epay.ancpi.ro
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Carte Funciară Nr. 73596 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral

Suprafaţa (mp)*
Observaţii / Referinţe
73596
800
Teren exavilan heîmprejmuit
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
DETALlfLINiARE IMOBIL

Date referitoare a teren
Nr
Crt

1

Categorie
foloşînţă
arabil

Intra
vilan

NU

Suprafaţă
(mp)
800

Tarla

Parcelă

Nr. topO

Observaţii / Referinţe

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

Punct
Lungimă segment
sfârşit
(«(m)
1
2
45.557
2
3
12.328
3
4
51.01
4
1
23.661
** 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 mal mici decât valoarea 1 milimetru.
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Carte Funciară Nr. 73596 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabjl în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. rîr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese
administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa
www.ahcpi.ro/verificare, folosind codul de verificare oniine disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.
Data şl ora generBrii>

02/03/2022, 11:27

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ
Biroui de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zaiau

mr
ANCPI

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

îMiîS

PENTRU INFORMARE

Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

10338
02
03
2022

Cod verificare

Carte Funciară Nr. 73603 Zaiau

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Extravilan
Adresă: Jud. Salaj
Nr. Nr. cadastral Nr.
topografic
Crt
Al

73603

Suprafeţa* (mp)

Observaţii / Referinţe
Teren exavilan neîmprejmuit

668

B. Partea II. Proprietari şi acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

Referinţe

35430/12/08/2021
Act Notarial nr. act de parcelare nr. 1635, din 11/08/2021 emis de NP Majer Gabriela;
Al
~
iSe infiinteaza cartea funciara 73603 ă imobilului cu numărul cadastral
Bl 73603 / UAT Zaiau, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul
__ cadastral 53547 înscris in cartea funciara 53547; ____________ _____________________________
Act Notarial nr. Contract de vanzare curnparare nr. 712, din 09/04/2021 emis de notar public Majer Gabriela;
Al
„2 llntabulare, drept de PROPRIETATEprin cumpărare, dobândit prin
Convenţie, cota actuala 1/1
1) PĂDUREAN-POP VASILE, si soţia
2) PĂDUREAN-POP MARIA
OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 53547/Zalau, inscrisa prin încheierea nr. 16051 din 12/04/2021;

C. Partea III. SARCINI.
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-tine la aciresa epay.ancpl.ro
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Carte Funciară Nr. 73603 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral

Suprafaţa (mp)*
Observaţii / Referinţe
73603
Teren exaviian heîmprejrnuit
668
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
„

DEfĂITnjNiÂIRriMOBIL

Date referitoare a teren
Nr
Crt

1

Categorie mtra Suprafaţa
foiosinţă vilân
(mp)
arabil
NO
668

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observaţii / Referinţe

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

1
2
3
4
5
6

Punct
sfârşit
2
3
4
5
6

Lungime segment
(«(m)

1

1.37
46.561
4.927
10.791
36.005
18.87

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on*line la adresa epay.ancpi.ro
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Carte Funciară Nr. 73603 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de prole<ţle Stereo 70 şl sunt rotunjite la 1 mlllrhetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabij în condiţiile prevăzute de ârt. 7 din Legeia nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese
administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forrria fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa
www.ancpl.ro/ver1ficare, folosind codul de verificare oniine disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.
Data şi ora generării,

02/03/2022, 11:27

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epdy.ancpi.ro
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau

AISICPI

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 73604 Zalau

Nr. cerere
10343
Ziua
02
Luna
03
Anul
2022
Cod verificare

IHlIlIllllIII

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Extravilan
Adresa: Jud. Salaj
Nr. Nr. cadastral Nr.
topografic
Crt
Al

73604

Suprafaţa* (mp)

Observaţii / Referinţe
Teren exavilan neîmprejmuit

1.247

B. Partea II. Proprietari şi acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

Referinţe

35430 /12/08/2021
Act Notarial nr. act de parcelare nr. 1635, din 11/08/2021 emis de NP Majer Gabriela;
Al
Se infiinteaza cartea funciara 73604 a imobilului cu numărul cadastral
Bl 73604 / UAT Zalau, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul
____ cadastral 53547 inscris in cartea funciara 53547;________________ ___________
Act Notarial nr. Contract de vanzare cumpărare nr. 712, din 09/04/2021 emis de notar public Majer Gabriela;
Al
„2 Intabulate, drept de PROPRIETATEprin cumpărare, dobândit prin
Convenţie, cota actuala 1/1
1) PĂDUREAN-POP VASILE, si soţia
2) PĂDUREAN-POP MARIA
OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 53547/Zalau, inscrisa prin încheierea nr. 16051 din 12/04/2021;

C. Partea III. SARCINI.
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şl sarcini
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro

Referinţe
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Carte Funciară Nr. 73604 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral
Suprafaţa (mp)*
Observaţii / Referinţe
73604
Teren exavilan heîmprejmuit
1.247
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
DETALli UNjARElMOBiL^

Date referitoare a teren
Nr
Crt

1

Categorie
folosinţă
arabil

Intra
vilân

NU

Suprafaţă
(mp)
1.247

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observaţii / Referinţe

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.
Punct
Punct
Lungime segment
(" (m)
început
sfârşit
1
2
1.13
2
3
36.005
4
3
24.481
4
5
49.887
1
,________5 ^^__________
_______ 86.0
** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şl sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru Informare on-line la adresa epay.ancpl.ro
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Carte Funciară Nr. 73604 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese
administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în fornia fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa
www.aricpî.ro/verificare, folosind codul de verificare oniine disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la rhomentul generării documentuiui.
Data şi ora generării,
02/03/2022, 11:30

:
i

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ
Biroul de Cadastru şl Publicitate Imobiliară Zalau

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

‘ AMCPI

PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 73601 Zalau

Nr. cerere
10342
Ziua
02
Luna
03
Anul
2022
Cod verificare
100113664643

I

llllll

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Extravilan
Adresa: Jud. Salaj
Nr. Nr. cadastral Nr.
Suprafaţa* (mp)
topografic
Crt
Al

73601

Observaţii / Referinţe
Teren exavilan neîmprejmuit

2.000

B. Partea II. Proprietari şi acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale

Referinţe

35430 /12/08/2021
Act Notarial nr. act de parcelare nr. 1635, din 11/08/2021 emis de NP Majer Gabriela;
Al
iSe infiinteaza cartea funciara 73601 a imobilului cu numărul cadastral
Bl 73601 / UAT Zalau, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul
Icadastral 53547 înscris in cartea funciara 53547:______________ ____________________________
Act Notarial nr. Contract de vanzăre cumpărare nr. 712, din 09/04/2021 emis de notar public Majer Gabriela;
q2 Intabulare, drept de PROPRIETATEprin cumpărare, dobândit prin
Al
Convenţie, cota actuala 1/1
^
1) PÂDUREAN-POPVASILE, si soţia
2) PĂDUREAN-POP MARIA
OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 53547/Zalau, inscrisa prin încheierea nr. 16051 din 12/04/2021;

C. Partea III. SARCINI.
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şl sarcini
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on*line la adresa epay.ancpi.ro

Referinţe
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Carte Funciară Nr. 73601 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral

Suprafaţa (mp)*

73601

2.OO0

Observaţii / Referinţe
Teren exavilan heîmprejmuit

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
DEfÂUnrNTAFETMOBÎL

Date referitoare a teren
Nr
Crt

1

Categorie intra
folosinţă viian
arabil

Suprafaţa
(nip)

NU

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observaţii / Referinţe

2.000

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

Punct
sfârşit

Lungime segment
(«{m)

1

2

25.513

2

3

55.978

3

4

14.109

4

5

16.21

5

6

56.286

6

7

30.541

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Carte Funciară Nr. 73601 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Punct
Punct
Lungime segment
început
sfârşit
r (m)
7
1
4.757
** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şl sunt rotunjite la 1 milimetru.
Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese
administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forriia fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea cdrectitudiriii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa
Www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare oniine disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zMe calendaristice de lâ momentul generării documentului.
bata şi ora generării,

02/03/2022, 11:30

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau

■J?/
ANCW

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 73602 Zalau

Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

10341
02
03
2022

Cod verificare

I

00113664636

II

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Extravilan
Adresa: Jud. Salaj
Nr. Nr. cadastral Nr.
Supra^ţa* (mp)
topografic
Crt
Al

73602

732

Observaţii / Referinţe
Teren exavilan neîmprejmuit

B. Partea II. Proprietari şi acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

Referinţe

35430 /12/08/2021
Act Notarial nr. act de parcelare nr. 1635, din 11/08/2021 emis de NP Majer Gabriela;
Al
iSe infiinteaza cartea funciara 73602 a imobilului cu numărul cadastrali
Bl 73602 / UAT Zalau, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul
____ cadastral 53547 înscris in cartea funciara 53547:__________________________________________
Act Notarial nr. Contract de vanzare cumpărare nr. 712, din 09/04/2021 emis de notar public Majer Gabriela;
02 Intabulare, drept de PROPRIETATEprin cumpărare, dobândit prin
Al
Convenţie, cota actuala 1/11) PÂDUREAN-POP VASILE, si soţia
2) PĂDUREAN-POP MARIA
OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 53547/Zalau, inscrisa prin încheierea nr. 16051 din 12/04/2021;

C. Partea III. SARCINI.
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şl sarcini
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Referinţe

Pagina 1 din 3
Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 73602 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral

Suprafaţă (mp)*

73602

732

Observaţii / Referinţe
Teren exavilan heîmprejmuit

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
■■

DETALII LINiARFiMOBIL
61987

1

\3
73i04

73603

61985

73602

73601
61981

Date referitoare a teren
Nr
crt

Categorie Intra
folosinţă vilan
ărăbil

Suprafaţă

(mp)

NU

Tăriă

Părcelă

Nr. topo

Observăţii / Referinţe

732

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

Punct
sfârâit

Lungime Segment
(«(m)

1

2

56.286

2

3

14.997

3

4

46.561

4
1
16.169
** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şl sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este fomnată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro
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Carte Funciară Nr. 73602 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea
funciară active ia data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi procese
administrative prevăzute de legislaţia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forma fizică a
docuhnentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa
www.aricpi.ro/verlficare> folosind codul de verificare oniine disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.
Data şi ora generării,

02/03/2022, 11:30

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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PLAN DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A IMOBILULUI
extravilan
scara
1:2000
Pădnreaii-P<ţ> Vasfle şi soţia Kdnrean^iy Maria
Nr. cadastral

Suprafaţa măsurată a imobilului (mp)

53547

Adresa imobilului

llOOOmp

Nr. Carte Funciară
354590

Loc. Zalău, jud. Sălaj
Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

53547

Zalău
354850

II
(S

nn cad. 61985

354850

354590

o

S

ol

vo

TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂ PENTRU DEZLIPIRE IMOBIL

SITUAŢIA ACTUALĂ
(înainte de dezlipire)
Suprafaţa Categoria de
Nr. cad. (mp)
folosinţa Descrierea imobilului

53547 llOOOmp

A

Nr. cad.

Teren extravilan

SOOmp

A

@

Teren attmvilan neînipiejmuit

73597
73598

800mp

A

©

Teren extravilan ntSiupt^muit

800mp

A

©

Teren extravilan netaqxqtmih

^

Teren extravilan aeîmprejnniit

73599
73600

SOOmp

A

31S3mp

A

©

Teren extravilan neSn^eomoit

73601

ZOOOmp

A

@

Terra ettEBvilan netnqiRijnniit

73602
73603

732mp

A

©

Teren extravilan neîmptejmuit

668mp

A

m

Terra extravilan rtdmprejmuit

73604

1247mp

A

©

Terra extravilan intoiprejmuit

llOOOmp

itant:
9^(j- ţ: ţtgîj|iffl^Tec?^a mil^torilop.la ter^mrectit^i^
întoetniSi dociment^ibi jb^asjrale şi.cpr&js^gaaciţştiia cu

5.

Seri

.A.

Y

Descrierea imobilului

73596

ToţaL IlUflOmp

I

SITUAŢIA PROPUSĂ
(după dezJipire)
Suprafaţa Categoria de
folosinţă
(mp)

>0

Inspector
Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată şi
atribuirea numărului cadastral

Roxana-Florica
Data Chereches J

\Semnat digital de Roxana-Florica Chereches
^ata:J02i.07.07 14K)659+03'00'

■sj-'i/iSA

mg^AN /1 Serfmat4igitârde URECHE lOAN

Data: 2021.06.25 15:11:45 +03’00'

27805/2021

55^

