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PRIMAR AVIZAT,
SECRETAR GENERA,Io I

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării 

dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 
132 mp, identifîcat cu număr cadastral 73950, liber de sarcini, necesar 

asigurării tramei drumului public strada Merilor şi trecerea acestuia din 
domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere: Referatul de aprobare nr.37849 din 17.05.2023 al Primarului 

municipiului Zalău;
Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Urbanism - Arhitect Şef, 

Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului sub nr.37846 din 17.05.2023;
Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate autentificată cu încheierea 

de autentificare nr.615 din 24.02.2023 a notarului public Crecan Flavia-Monica, CF 
nr. 73950 Zalău;

Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului
Zalău;

în baza prevederilor art.553, art.562 alin.2, art.557 alin.2 şi alin.4, art.889 ale 
Codului civil, ale art.205 alin.l şi 2 din Ordinul nr.600/2023 pentru aprobarea 
Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

în conformitate cu art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.2, art.196 alin.l lit a din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE:
f

Art.l.Se emite acordul în vederea intăbulării dreptului de proprietate 
privată a Municipiului Zalău asupra terenului intravilan parţial împrejmuit cu gard 
de sârmă şi gard de beton, în suprafaţă de 132 mp. identificat cu nr.cadastrai 73950. 
CF nr. 73950 Zalău, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada 
Merilor cu privire la care proprietariul acestuia Szanto Eniko Maria a renunţat la 
dreptul de proprietate conform Declaraţiei autentificată cu încheierea de autentificare 
nr.615 din 24.02.2023.

Art.2. Imobilul teren este identificat potrivit nr. cadastral 73950 - ( Planul de 
Amplasament şi Delimitare a Imobilului întocmit de topograf autorizat Dogaru 
P.Gabriel) - Anexă nr.l la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.l din proprietatea privată a 
Municipiului Zalău în proprietatea publică a Municipiului Zalău, în vederea respectării 
documentaţiilor de urbanism ce reglementează secţiunea stradală pentru acest imobil.
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Art.4. Această hotărâre se emite în scopul intabulării dreptului de proprietate în 
favoarea Municipiului Zalău.

Art.5. Tarifele OCPI şi onorariile notariale achitate pentru dezmembrarea 
imobilului în vederea întocmirii declaraţiei de renunţare şi pentru încheierea în formă 
autentică, respectiv înscrierea la CF a declaraţiei de renunţare se suportă de către 
dobânditorul Municipiul Zalău.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
Patrimoniu care după intabularea dreptului de proprietate în favoarea Municipiului 
Zalău va face toate demersurile legale necesare cuprinderii imobilului în inventarul 
bunurilor din domeniul public şi atestării acestui inventar de Consiliul Local al 
Municipiului Zalău, prin hotărâre, potrivit prevederilor Codului Administrativ (art.289 
din OUG nr.57/2019).

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
-Primarul Municipiului Zalău;
-Direcţia Administraţie Publică,
-Direcţia Patrimoniu,
-Direcţia Economică;
-Direcţia Urbanism -Arhitect şef,
-Serviciul Fond funciar, proprietarii imobilului.

PRIMAR 
Ionel Ciunt
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016-Zalâu, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://wvvw.zalausj.rp

Fax.(40)260.661869 
e*mail: primaria@zalausj.ro

Direcţia Urbanism - Arhitect Şef 

Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Nr. 37849 din 17.05.2023

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind emiterea acordului necesar înscrierii 
dreptului de proprietate în domeniul privat al Municipiului Zalău, a imobilului - 

teren intravilan, fără sarcini, identificat cu numărul cadastral 74962 necesar 
asigurării tramei drumului public str. Merilor şi trecerea acestuia din domeniul 

privat al Municipiului Zalău în domeniul public.

Secţiunea străzii Merilor din Municipiului Zalău a fost reglementată pentru 

a asigura continuitatea acesteia de 12 m lăţime.
Alt. 3UI, alin (1) din Legea nr. 350 din 2001 privind Amenajarea 

Teritoriului şi Urbanismul prevede că; Dreptul de construire se acordă potrivit 
prevederilor legale, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi 
regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate potrivit legii.

Prin adresa cu nr. 15705 din 24.02.2023, numita SZÂNTO ENIKO MĂRIA,

în calitate de renunţător la dreptul de proprietate al imobilului - teren în suprafaţă 

de 132,00 mp, depune la sediul instituţiei Declaraţia de renunţare în formă 

autentică prin care se arată că este de acord să renunţe la porţiunea de teren de 

132,00 mp, identificată cu nr. cad. 73950 notată în Cartea Funciară nr. 73950

a localităţii Zalău, în vederea realizării tramei stradale Merilor.

Prevederile art. 889 din Codul civil reglementează modalitatea dobândirii 

unei proprietăţi de către unităţile administrativ teritoriale.

Ţinând cont de aspectele mai sus menţionate şi văzând Raportul de 

specialitate cu nr. 37846 din 17.05.2023 al Direcţiei Urbanism - Arhitect Şef, 

Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teriotriului, în temeiul art. 136 din OUG.

57 din 2019 privind Codul Administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a
nr.

http://wvvw.zalausj.rp
mailto:primaria@zalausj.ro


Proiectului de hotărâre privind emiterea acordului necesar înscrierii dreptului 

de proprietate în domeniul privat al Municipiului Zalău, a imobilului - teren 

intravilan, fără sarcini, identificat cu numărul cadastral 73950 

asigurării tramei drumului public str. Merilor şi trecerea acestuia din domeniul 

privat al Municipiului Zalău în domeniul public şi solicit Consiliului Local al 

Municipiului Zalău să analizeze şi să hotărească cu privire la adoptarea acestuia.

necesar

Iniţiator,
Primarul Municipiului Zalău 

Ionel CIUNT
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016-Zalâu, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Tejefon::^(40)260;610550 
http://wywy .zalausj ,ro

Fax.(4D)26D.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

Direcţia Urbanism - Arhitect Şef 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Nr. 37846 din 17.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind emiterea acordului necesar înscrierii dreptului de proprietate în domeniul 
privat al Municipiului Zalău, a imobilului - teren intravilan, fără sarcini, identificat cu 

numărul cadastral 73950 necesar asigurării tramei drumului public str. Merilor şi 
trecerea acestuia din domeniul privat al Municipiului Zalău în

domeniul public.

Prin adresa cu nr. 15705 din data de 24.02.2023, SZÂNTO ENIKO MĂRIA , 
în calitate de renunţător la dreptul de proprietate al imobilului - teren în suprafaţă de 

132,00 mp, depun la sediul instituţiei. Declaraţia de renunţare în formă autentică prin 

care se arată că este de acord să renunţe la porţiunea de teren de 132,00 mp, 
identificată cu rir. cad. 73950 notată în Cartea Funciară nr, 73950, a localităţii
Zalău, în vederea realizării tramei stradale Merilor .

Prevederile art. 889 din Codul civil reglementează şi posibilitatea dobândirii 
unei proprietăţi de către unităţile administrativ teritoriale astfel:

(1) Proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică 

notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru 

înscrie radierea dreptului.
A

(2) In acest caz, comuna, oraşul sau municipiul, după caz, poate cere 

înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local,
cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare, 
dacă o altă persoană nu a solicitat înscrierea în temeiul uzucapiunii.

a se

Terenul ce se dobândeşte de Municipiul Zalău prin renunţare potrivit art. 889 

din Codul civil este liber de sarcini.

Menţionăm că, potrivit art. 205, alin. 1 şi 2 din Ordinul 600/2023 pentru 

aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară:

V
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(1) In situaţia renunţării la drept a proprietarului tabular în conformitate cu art.
Codul civil, în baza declaraţiei de renunţare date în formă autentică 

notarială se va dispune prin încheiere radierea din cartea funciară 

proprietate al renunţătorului, fără sistarea cărţii funciare, 
renunţării la dreptul de proprietate, în condiţiile art. 562 alin. (2) din Codul civil.
(2) Ulterior, la cerere, se va putea intabula dreptul de proprietate al uzucapantului, 
în baza hotărârii judecătoreşti definitive, sau dreptul de proprietate al unităţii 
administrativ- teritoriale, în baza hotărârii consiliului local, menţionându-se în 

cartea funciară regimul juridic al imobilului, respectiv domeniul privat.
scopul întăbulării dreptului de proprietate în 

favoarea Municipiului Zalău prin radierea dreptului de proprietate a proprietarului 
renunţător ce se va realiza în temeiul declaraţiei autentice prevăzută de art. 889 alin.l 
din Codul civil.

a dreptului de
cu menţinerea notării

Această hotărâre se va emite în

A

In scopul realizării acestui transfer al dreptului de proprietate, propunem
următoarele:

1. Adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local pentru emiterea acordului 
Municipiului Zalau, necesar întăbulării dreptului de proprietate în domeniul privat. 
asupra imobilului teren intravilan în suprafaţă de 132.00 mo. identificat cu nr. cad. 
73950 notat în Cartea Funciară nr. 73950 a localităţii Zalău, identificat potrivit 
documentaţiei cadastrale întocmită de topograf Dogaru Gabriel, necesar realizării 
tramei străzii Merilor.

2. Aprobarea trecerii imobilului ce se identifică potrivit art.l al prezentei hotărâri 
din domeniul privat al Municipiului Zalău în domeniul public al Municipiului Zalău în 

vederea respectării documentaţiilor de urbanism ce reglementează secţiunea stradală 
pentru acest imobil.

3. Tarifele O.C.P.I. Sălaj şi onorariile notariale achitate pentru încheierea în formă 

autentică, respectiv înscrierea în Cartea Funciară a renunţării, se suportă de către 
dobânditorul Municipiul Zalău.

Arhitect - h
arh. Vlad Andr^ PEmE

Şef - Serviciu
ing. Terezia GĂVRĂ
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Plan de amplasament şi delimitare a imobilului 
cu propunerea de dezmembrare

Scara 1:500

T.

Nr. cadastral Suprafaţa măsurată a 
imobilului (mp)

Adresa imobilului

Mun. Zalau, Jud. Salaj, Intravilan73377 1403
Cartea funciară nr. UAT Zalau68604

Ţabel dezmembrare imobil
Situaţia actuală (înainte de dezmembrare) Situaţia viitoare (după dezmembrare)

Nr. Suprafaţa Categoria 
de folosinţă

Descrierea imobilului Nr. cad. Suprafaţa Categoria de 
folosinţă

Descrierea imobilului
cad. (mp) (mp)

73949 Lot Nr. 1 (A)1271 Teren intravilan
A73377 1403 Teren intravilan \

73950 Lot Nr. 2 (A)132 Teren intravilan

Total 1403 1403
Executant

sing. Dogaru P. Gabriel 
Aut seria RO-SJ-F, nr. .0057

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii 
documentaţiei cadastrale şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren 

Semnătura şi ştampila 
Data:

Inspector
Confirm introducerea imobilului în baza de date integratei

cadastral
Semnătură şi parafa /A/

•jiiifpîflSrfllMil®
. Adrian Honncar 

■ Daţa:2021.09.15 
15:36:37+03'00'

Data:
15.09.2021

î''n:
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S.0 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ 
Biroul de Cadastru şl Publicitate Imobiliară Zalau

8734Nr. cerere
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02Luna
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU AUTENTIFICARE
Cod verificare 

100128290284

Carte Fundară Nr. 73950 Zalau
Anexa la 

actul autentic Nr.

Notar Public CRECAN Flavia Monica

Cartea fundară este blocată de următoarele extrase;
înregistrări blocateBlocat până laNotarNr. / Data

08.03.2023 23:59:CRECAN Flavia Monica Toate8734/23.02.2023
59

A. Partea I. Descrierea Imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Zalau, Jud. Salaj
Nr. Nr. cadastral Nr. 

topografic Observaţii / ReferinţeSuprafaţa’*’ (mp)Crt
Teren intravilan parţial împrejmuit cu gard de sarma si gard de beton13273950Al

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

41383 / 20/09/2021
Act Notarial nr. act de partaj nr.l708, din 19/05/2021 emis de NP CRECAN Flavia Monica;

Intabulate, drept de PROPRIETATEprin partaj, dobândit prin Convenţie, 
cota actuala 1/1

AlB3
1) SZANTO ENIKO - MARIA

OBSERVAŢII: poziţie transcrisa din CF 73377/Zalau, inscrisa prin incheierea nr. 21393 din 20/05/2021;
C. Partea iii. SARCINI.

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 73950 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Observaţii / ReferinţeNr cadastral Suprafaţa (mp)*

Teren intravilan parţial împrejmuit cu gard de sarma si gard de beton73950 132
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

Date referitoare a teren
Suprafaţa

(mp)
Categorie
folosinţă

Nr Intra
vllan Observaţii / ReferinţeParcelăTarla Nr. topoCrt

Teren intravilanarabil 132DA1

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

Lungime segment 
(«(m)

Punct
sfârşit

Punct
început

7.56421
6.79632
5.90843
2.1184 5
6.33965
4.636 7
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Carte Funciară Nr. 73950 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
1

Punct
sfârşit

Punct
început

Lungime segment 
(" (m)

8 1.3817
8 g 5.935

10 2.1239
4.22110 11

11 1 6.569
** Lungimile segmentelor sunt determinate tn planul de proiecţie Stereo 70 şl sunt rotunjite la 1 milimePu. 

Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai 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 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 
wvvw.ancpi.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 şi ora generării,
23/02/2023, 13:03

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3
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