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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind emiterea acordului pentru rectificarea înscrierii dreptului de proprietate 

privată a Consiliului Local al Municipiului Zalău în sensul transa 
favoarea Statului Român şi administrarea Municipiului Zalău, domeniul privat, 

conform art. 8 alin. (2) al Legii 152/1998, asupra unor unităţi individuale - 
locuinţe pentru tineri construite prin ANL, situate în Municipiul Zalău, blocul 
„lAIFO”, corp B şi C, str. Sfânta Vineri, nr. IOD şi nr. IOC, etajele I, Uşi III, 

identificate în CE nr 63666 Zalău şi în CE nr. 63661 Zalău

• • Aerii m

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 39042 din 22.05.2023 al Primarului municipiului Zalău şi 

Raportul.de specialitate al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Administraţie Publică şi al 
Direcţiei Economice nr. 39051 din 22.05.2023;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 02.09.2002; Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Zalău nr. 146 /2001; Contractul de vânzare - cumpărare nr. 5356/2001 ^ 
autentificat de către notarul public Crecan Augustin din Zalău;

- Protocolul de predare-primire înregistrat cu nr. 52384/22.11.2007 a obiectivului de 
investiţii „Locuinţepentru tineri, destinate închirierii str. Sfânta Vineri, nr. 5, Corp B şi C, 
(Etajele I, II şi III) cu 24 u. l ”;

- Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei înregistrată cu 
nr. 34666 din 05.05.2023;

- Adresa Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară înregistrată cu nr. 
42684 din 07.04.2023;

- Prevederile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobil iarcy

- Prevederile art. 907, 908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;
- Prevederile art. 8 alin. (2) şi alin. (2''!) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- OUG nr. 99/2007 cu modificările ulterioare, privind unele măsuri pentru sprijinirea 

persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul 
Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007;

- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.c, alin. (14) şi art. 196 alin. (1) lit.a din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE
Art.l. Emiterea acordului pentru rectificarea înscrierii dreptului de proprietate privată 

a Consiliului Local al Municipiului Zalău în sensul transcrierii în favoarea Statului Român 
şi administrarea Municipiului Zalău, domeniul privat, conf art 8 alin (2) al Legii 152/1998, 
asupra unor unităţi individuale (UI) - locuinţe pentru tineri construite prin ANL. situate în
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Municipiul Zalău, blocul „lAIFO”, corp B şi C, str. Sfânta Vineri, nr. IOD şi nr. IOC, etajele 
I, II şi III, identificate astfel:

- în Cartea Funciară nr. 63666 Zalău, U.I. din blocul lAIFO corp B: 
apartamentul nr. 1- CF nr. 63666 - CI - U3, nr. cadastral 63666 - CI - U3; 
apartamentul nr. 2- CF nr. 63666 - CI - U4, nr. cadastral 63666 - CI - U4; 
apartamentul nr. 3- CF nr. 63666 - CI - U5, nr. cadastral 63666 - CI - U5; 
apartamentul nr. 4 - CF nr. 63666 - CI - U6, nr. cadastral 63666 - CI - U6; 
apartamentul nr. 5- CF nr. 63666 - CI - U7, nr. cadastral 63666 - CI - U7; 
apartamentul nr. 6- CF nr. 63666 - CI - U8, nr. cadastral 63666 - CI - U8; 
apartamentul nr. 7- CF nr. 63666 - CI - U9, nr. cadastral 63666 - CI - U9; 
apartamentul nr. 8- CF nr. 63666 - CI - UIO, nr. cadastral 63666 - CI - UIO; 
apartamentul nr. 9- CF nr. 63666 - CI - UI 1, nr. cadastral 63666 - CI - UI 1; 
apartamentul nr. 10- CF nr. 63666 - CI - UI2, nr. cadastral 63666 - CI - U12; 
apartamentul nr. 11- CF nr. 63666 - CI - U13, nr. cadastral 63666 - CI - U13; 
apartamentul nr. 12 - CF nr. 63666 - CI - U14, nr. cadastral 63666 - CI - U14.
- în Cartea Funciară nr 63661 Zalău, U.I. din blocul lAIFO corp C: 
apartamentul nr. 2 - CF nr. 63661 - CI - U4, nr. cadastral 63661 - CI - U4; 
apartamentul nr. 3 - CF nr. 63661 - CI - U5, nr. cadastral 63661 - CI - U5; 
apartamentul nr. 4 - CF nr. 63661 - CI - U6, nr. cadastral 63661 - CI - U6; 
apartamentul nr. 5 - CF nr. 63661 - CI - U7, nr. cadastral 63661 - CI - U7; 
apartamentul nr. 6 - CF nr. 63661 - CI - U8, nr. cadastral 63661-C1-U8; 
apartamentul nr. 7 - CF nr. 63661 - CI - U9, nr. cadastral 63661 - CI - U9; 
apartamentul nr. 8 - CF nr. 63661 - CI - UIO, nr. cadastral 63661 - CI - UIO; 
apartamentul nr. 9 - CF nr. 63661 - CI - UI 1, nr. cadastral 63661 - CI - UI 1; 
apartamentul nr. 10 - CF nr. 63661 - CI - U12, nr. cadastral 63661 - CI - U12; 
apartamentul nr. 11 - CF nr. 63661 - CI - U13, nr. cadastral 63661 - CI - U13; 
apartamentul nr. 12 - CF nr. 63661 - CI - U14, nr. cadastral 63661 - CI - U14;

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Zalău să semneze prin delegat, 
declaraţia autentică în faţa notarului public privind rectificarea înscrierii dreptului de 
proprietate privată a Consiliului Local al Municipiului Zalău în sensul transcrierii în 
favoarea Statului Român şi administrarea Municipiului Zalău, domeniul privat, conform 
art.8 alin. (2) al Legii 152/1998, asupra imobilelor prevăzute la art. 1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Patrimoniu;
- Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

^pentru’*
*^împotrivă”
**abţinerV*

Voturi:

PRIMAR, 
Ionel Ciunt

întocmit 1 ex. 
Andrada Mole
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DIRECŢIA PATRIMONIU 
Nr. 39042 din 22.05.2023

Referat de aprobare
a Proiectului de hotărâre privind emiterea acordului pentru rectificarea înscrierii 

dreptului de proprietate privată a Consiliului Local al Municipiului Zalău în sensul 
transcrierii în favoarea Statului Român şi administrarea Municipiului Zalău, domeniul 
privat, conf. art 8 alin (2) al Legii 152/1998, asupra unor unităţi individuale - locuinţe 
pentru tineri construite prin ANL, situate în Municipiul Zalău, blocul „lAIFO”, corp B 
şi C, str. Sfânta Vineri, nr. IOD şi nr. IOC, etajele I, II şi III, identificate în CF nr 63666

Zalău şi în CF nr. 63661 Zalău;

Având în vedere:
- Necesitatea actualizării datelor de carte fimciară şi a clarificării situaţiei juridice 

a imobilului situat în Municipiul Zalău, str. Sfânta Vineri, nr. IOD, jud. Sălaj, 
reprezentând Blocul lAIFO Corp B, clădire de tip S+P+3E, cu destinaţia de bloc de 
locuinţe pentru tineri, identificat în CF 63666-Cl cu nr. cad. 63666-Cl şi cu teren 
aferent în suprafaţă totală de 400 mp înscris în CF 63666 cu nr. cad. 63666, proprietatea 
privată a Consiliului Local al Municipiului Zalău;

- Necesitatea actualizării datelor de carte funciară şi a clarificării situaţiei juridice 
a imobilului situat în Municipiul Zalău, str. Sfânta Vineri, nr. IOC, jud. Sălaj, 
reprezentând Blocul lAIFO Corp C, clădire de tip S+P+3E, cu destinaţia de bloc de 
locuinţe pentru tineri, identificat în CF 63661-CI cu nr. cad. 63661-CI şi cu teren 
aferent în suprafaţă totală de 358 mp înscris în CF 63661 cu nr. cad. 63661, proprietatea

^ privată a Consiliului Local al Municipiului Zalău;
- Imobilul teren pe care sunt amplasate construcţiile bloc LAIFO Corp B şi C (400 

mp şi 358 mp) este înregistrat în evidenţele contabile cu nr. de inventar 2769 şi o valoare 
de inventar de 31.207,65 lei conform reevaluării din data de 31.12.2021;

- blocul lAIFO Corp B, în suprafaţă de 350 mp construită la sol, este compus 
din: părţile comune (acoperiş, casa scării, centrală termică, holuri, pod, uscătorie) alături 
de 14 unităţi individuale dintre care 9 apartamente fac obiectul unor contracte de 
închiriere conform art. 8 al Legii 152 din 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, 3 apartamente au fost vândute în conformitate cu art. 19'^2 al Hotărârii 
de Guvern nr. 962 din 2001 şi art. 10 al Legii 152 din 1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe pentru care se prevede rezerva dreptului de proprietate a 
vânzătorului până la achitarea integrală a preţului, în condiţiile art. 1684 din Codul civil 
şi 2 imobile situate la parterul şi subsolul blocului pentru care se prevede o altă 
destinaţie decât aceea de locuinţe. Toate unităţile individuale mai sus menţionate sunt 
prorietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Zalău.

- blocul lAIFO Corp C, în suprafaţă de 350 mp construită la sol este compus din: 
părţile comune (acoperiş, casa scării, centrală termică, holuri, pod, uscătorie) alături de 
14 unităţi individuale dintre care 8 apartamente fac obiectul unor contracte de închiriere
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conform art. 8 al Legii 152 din 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, 3 apartamente au fost vândute în conformitate cu art. 19'^2 al Hotărârii de 
Guvern nr. 962 din 2001 şi art. 10 al Legii 152 din 1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe pentru care se prevede rezerva dreptului de proprietate a 
vânzătorului până la achitarea integrală a preţului, în condiţiile art. 1684 din Codul civil, 
şi 2 imobile situate la parterul şi subsolul blocului pentru care se prevede o altă 
destinaţie decât aceea de locuinţe. Unităţile individuale mai sus menţionate sunt 
prorietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Zalău, iar apartamentul nr. 1 se 
află în proprietatea privată a unei persoane fizice care l-a dobândit prin cumpărare.

- Imobilul a fost dobândit prin cumpărare de către Consiliul Local al Municipiului 
Zalău de la SC lAIFO SA Zalău, în baza HCL al Municipiului Zalău nr. 146 /2001 şi al 
Contractului de vânzare - cumpărare nr. 5356/2001, autentificat de către notarul public 
Crecan Augustin din Zalău.

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 182 din 02.09.2002 prin 
care s-a transmins în administrarea ANL imobilul- Cămin de nefamilişti(IAIFO), Corp B 
şi C, Etajele I, II şi III, situat pe str. Sfânta Vineri, nr. 5 (actuala adresă str. Sfânta 
Vineri, nr. IOC şi IOD) şi terenul aferen în suprafaţă de 758 mp(400 mp + 358 mp) pe

4^ durata executării lucrărilor pentru reabilitarea construcţiei în vederea obţinerii de 
locuinţe pentru tineri în regim de închiriere.

- Protocolul de predare-primire înregistrat cu nr. 52385/22.11.2007 a obiectivului 
de investiţii „ Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii str. Sfânta Vineri, nr. 5, Corp B 
şi C, (Etajele I, II şi III) cu 24 u.l”, încheiat odată cu predarea efectivă de către Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe şi preluarea în administrare de către Consiliul Local al 
Municipiului Zalău a obiectivului de investiţii.

- adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei înregistrată 
cu nr. 34666 din 05.05.2023 prin care se comunică faptul că situaţia juridică reală, 
respectiv regimul juridic al imobilului înscris în CF nr. 63666-Cl Zalău este cel de 
proprietate privată a statului;

- adresa Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară înregistrată cu nr. 
42684 din 07.04.2023 care menţionează că se va putea efectua rectificarea înscrierilor 
din cartea fimciară, în concordanţă cu situaţia reală a imobilului.

- art. 33 alin. (1) din Lege nr. 7 din 1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare care prevede: „înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi 
rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitive şi irevocabile sau pe 
cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în formă autentică, de titularul tabular, 
respectiv de titular, în baza unei documentaţii cadastrale. ”

- art. 907 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 287 din 2009 privind Codul civil:
„ (1) Când o înscriere făcută în cartea funciară nu corespunde cu situaţia juridică reală, 
se poate cere rectificarea acesteia.
(3) Situaţia juridică reală trebuie să rezulte dintr-o recunoaştere făcută de titularul 
înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin declaraţie dată în formă autentică 
notarială, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată împotriva acestuia, 
prin care s-a admis acţiunea de fond. Acţiunea de fond poate fi, după caz, o acţiune în 
anulare, rezoluţiune, reducţiune sau orice altă acţiune întemeiată pe o cauză de 
ineficacitate a actului juridic. ”

- art. 908 alin. (2) din Legea nr. 287 din 2009 privind Codul civil care prevede că 
„Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, prin



declaraţia autentică notarială a titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau 
modificat, fie, în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă. ”

- prevederile Legii nr. 152 din 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, art. 8 alin (2): „Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele 
construite şi destinate în mod exclusiv închirierii specialiştilor din învăţământ sau 
sănătate, realizate în condiţiile prezentei legi, fac obiectul proprietăţii private a 
statului. Locuinţele pentru tineri destinate închirierii sunt administrate, în conformitate 
cu prevederile le2ale în materie aflate în vi2oare. de autorităţile administraţiei publice
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti în 
care acestea sunt amplasate. (...) şi art. 8 alin (2'^1) Administratorul locuinţelor 
prevăzute la alin. (2) exercită operaţiuni specifice unui proprietar în numele statului, în
sensul că îşi dă acordul pentru: a) racordarea/debranşarea locuinţelor la/de la reţelele 
de utilităţi; b) îmbunătăţirile care se aduc locuinţelor la solicitarea chiriaşului;c) ieşiri 
din indiviziune, alipiri, dezlipiri care nu aduc atingere proprietăţii publice/private a 
statului şi d) înscrierea menţiunilor în extrasul de carte funciară. ”

- Necesitatea îndreptării erorii privind înscrierea unităţilor locative - cu destinaţia 
de locuinţe ANL, situate în construcţiile identificate în CF nr 63661-CI -Zalău şi în CF 
nr. 63666-Cl- Zalău în situate Corpurile B şi C ale blocului lAIFO str. Sfânta Vineri nr. 
lOD/lOC din Municipiul Zalău, reabilitată prin Agenţia Naţonală pentru Locuinţe în 
vederea obţinerii de locuinţe pentru tineri în regim de închiriere, care la momentul actual 
se află în proprietatea Consiliului Local al Municipiul Zalău şi care în baza Legii 
152/1998. art. 8 alin 2. necesită a fi înscrise în proprietatea privată a Statului Român si în
administrarea Municipiului Zalău.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,

îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre
emiterea acordului pentru rectificarea înscrierii dreptului de proprietate privată a 
Consiliului Local al Municipiului Zalău în sensul transcrierii în favoarea Statului 
Român şi administrarea Municipiului Zalău, domeniul privat, conf art 8 alin (2) al 

^ Legii 152/1998, asupra unor unităţi individuale - locuinţe pentru tineri construite prin 
ANL, situate în Municipiul Zalău, blocul „lAIFO”, corp B şi C, str. Sfânta Vineri, nr. 
IOD şi nr. IOC, etajele I, II şi III, identificate în CF nr 63666 Zalău şi în CF nr. 63661 
Zalău;

SOLICIT Consiliului Local al Municipiului Zalău, să analizeze şi să hotărască cu 
privire la adoptarea acestuia.

PRIMARUL MUNICIPniCtri ZALĂU 
IONEL CIUNT



MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
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DIRECŢIA PATRIMONIU 
Nr. 39051 din 22.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
privind emiterea acordului pentru rectificarea înscrierii dreptului de proprietate privată a 

Consiliului Local al Municipiului Zalău în sensul transcrierii în favoarea 
Statului Român şi administrarea Municipiului Zalău, domeniul privat, conf. art 8 alin 
(2) al Legii 152/1998, asupra unor unităţi individuale - locuinţe pentru tineri construite 
prin ANL, situate în Municipiul Zalău, blocul „lAIFO”, corp B şi C, str. Sfânta Vineri, 

nr. IOD şi nr. IOC, etajele I, II şi III, identificate în CF nr 63666 Zalău
şi în CF nr. 63661 Zalău

Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 39042 din 22.05.2023 a Proiectului de hotărâre

^ privind emiterea acordului pentru rectificarea înscrierii dreptului de proprietate privată a 
Consiliului Local al Municipiului Zalău în sensul transcrierii în favoarea Statului 
Român şi administrarea Mimicipiului Zalău, domeniul privat, conf art 8 alin (2) al 
Legii 152/1998, asupra unor unităţi individuale - locuinţe pentru tineri construite prin 
ANL, situate în Municipiul Zalău, blocul „lAIFO”, corp B şi C, str. Sfânta Vineri, nr. 
IOD şi nr. IOC, etajele I, II şi III, identificate în CF nr 63666 Zalău şi în CF nr. 63661 
Zalău;

Proiectul de hotărâre privind emiterea acordului pentru rectificarea înscrierii 
dreptului de proprietate privată a Consiliului Local al Municipiului Zalău în sensul 
transcrierii în favoarea Statului Român şi administrarea Municipiului Zalău, domeniul 
privat, conf art 8 alin (2) al Legii 152/1998, asupra unor unităţi individuale - locuinţe 
pentru tineri construite prin ANL, situate în Municipiul Zalău, blocul „lAIFO”, corp B 
şi C, str. Sfânta Vineri, nr. IOD şi nr. IOC, etajele I, II şi III, identificate în CF nr 63666 
Zalău si în CF nr. 63661 Zalău;

- Demersurile efectuate în vederea îndreptării erorii materiale produse odată cu 
înscrierea imobilelor în proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Zalău în 
defavoarea înscrierii acestora în proprietatea Statului Român şi administrarea 
Municipiului Zalău;

- Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit b, din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ.
Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a referatului de aprobare al 
iniţiatorului, precizăm următoarele aspecte:

- Necesitatea actualizării datelor de carte funciară şi a clarificării situaţiei juridice 
a imobilului situat în Municipiul Zalău, str. Sfânta Vineri, nr. IOD, jud. Sălaj, 
reprezentând Blocul lAIFO Corp B, clădire de tip S+P+3E, cu destinaţia de bloc de 
locuinţe pentru tineri, identificat în CF 63666-Cl cu nr. cad. 63666-Cl şi cu teren 
aferent în suprafaţă totală de 400 mp înscris în CF 63666 cu nr. cad. 63666, proprietatea 
privată a Consiliului Local al Municipiului Zalău;

- Necesitatea actualizării datelor de carte funciară şi a clarificării situaţiei juridice 
a imobilului situat în Municipiul Zalău, str. Sfânta Vineri, nr. IOC, jud. Sălaj, 
reprezentând Blocul lAIFO Corp C, clădire de tip S+P+3E, cu destinaţia de bloc de 
locuinţe pentru tineri, identificat în CF 63661-CI cu nr. cad. 63661-CI şi cu teren
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aferent în suprafaţă totală de 358 mp înscris în CF 63661 cu nr. cad. 63661, proprietatea 
privată a Consiliului Local al Municipiului Zalău;

- Imobilul teren pe care sunt amplasate construcţiile bloc lAIFO Corp B şi C (400 
mp şi 358 mp) este înregistrat în evidenţele contabile cu nr. de inventar 2769 şi o valoare 
de inventar de 31.207,65 lei conform reevaluării din data de 31.12.2021;

- blocul lAIFO Corp B, în suprafaţă de 350 mp construită la sol, este compus 
din: părţile comune (acoperiş, casa scării, centrală termică, holuri, pod, uscătorie) alături 
de 14 unităţi individuale dintre care 9 apartamente fac obiectul unor contracte de 
închiriere conform art. 8 al Legii 152 din 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, 3 apartamente au fost vândute în conformitate cu art. 19'^2 al Hotărârii 
de Guvern nr. 962 din 2001 şi art. 10 al Legii 152 din 1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe pentru care se prevede rezerva dreptului de proprietate a 
vânzătorului până la achitarea integrală a preţului, în condiţiile art. 1684 din Codul civil 
şi 2 imobile situate la parterul şi subsolul blocului pentru care se prevede o altă 
destinaţie decât aceea de locuinţe. Toate unităţile individuale mai sus menţionate sunt 
prorietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Zalău, prin cumpărare.

- blocul lAIFO Corp C, în suprafaţă de 350 mp construită la sol este compus din: 
^ părţile comune (acoperiş, casa scării, centrală termică, holuri, pod, uscătorie) alături de

14 unităţi individuale dintre care 8 apartamente fac obiectul unor contracte de închiriere 
conform art. 8 al Legii 152 din 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, 3 apartamente au fost vândute în conformitate cu art. 19^2 al Hotărârii de 
Guvern nr. 962 din 2001 şi art. 10 al Legii 152 din 1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe pentru care se prevede rezerva dreptului de proprietate a 
vânzătorului până la achitarea integrală a preţului, în condiţiile art. 1684 din Codul civil, 
şi 2 imobile situate la parterul şi subsolul blocului pentru care se prevede o altă 
destinaţie decât aceea de locuinţe. Unităţile individuale mai sus menţionate sunt 
prorietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Zalău prin cumpărare, iar 
apartamentul nr. 1 se află în proprietatea privată a unei persoane fizice care l-a dobândit 
prin cumprare.

- Imobilul a fost dobândit prin cumpărare de către Consiliul Local al Municipiului 
Zalău de la SC lAIFO SA Zalău, în baza HCL al Municipiului Zalău nr. 146 /2001 şi al 
Contractului de vânzare - cumpărare nr. 5356/2001, autentificat de către notarul public 
Crecan Augustin din Zalău.

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 182 din 02.09.2002 prin 
care s-a transmins în administrarea ANL imobilul- Cămin de nefamilişti(IAIFO), Corp B 
şi C, Etajele I, II şi III, situat pe str. Sfânta Vineri, nr. 5 (actuala adresă str. Sfânta 
Vineri, nr. IOC şi IOD) şi terenul aferen în suprafaţă de 758 mp(400 mp + 358 mp) pe 
durata executării lucrărilor pentru reabilitarea construcţiei în vederea obţinerii de 
locuinţe pentru tineri în regim de închiriere.

- Protocolul de predare-primire înregistrat cu nr. 52385/22.11.2007 a obiectivului 
de investiţii „Locuinţepentru tineri, destinate închirierii str. Sfânta Vineri, nr. 5, Corp B 
şi C, (Etajele I, II şi III) cu 24 u.l”, încheiat odată cu predarea efectivă de către Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe şi preluarea de către Consiliul Local al Municipiului Zalău a 

obiectivului de investiţii.
- adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei înregistrată 

cu nr. 34666 din 05.05.2023 prin care se comunică faptul că situaţia juridică reală, 
respectiv regimul juridic al imobilului înscris în CF nr. 63666-Cl Zalău este cel de 
proprietate privată a statului;



- adresa Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară înregistrată cu nr. 
42684 din 07.04.2023 care menţionează că se va putea efectua rectificarea înscrierilor 
din cartea funciară, în concordantă cu situaţia reală a imobilului.
Având în vedere cele de mai sus precum şi

- art. 33 alin. (1) din Lege nr. 7 din 1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare care prevede: „înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi 
rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitive şi irevocabile sau pe 
cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în formă autentică, de titularul tabular, 
respectiv de titular, în baza unei documentaţii cadastrale. ”

- art. 907 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 287 din 2009 privind Codul civil:
„(1) Când o înscriere făcută în cartea funciară nu corespunde cu situaţia juridică reală, 
se poate cere rectificarea acesteia.
(i) Situaţia juridică reală trebuie să rezulte dintr-o recunoaştere făcută de titularul 
înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin declaraţie dată în formă autentică 
notarială, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată împotriva acestuia, 
prin care s-a admis acţiunea de fond. Acţiunea de fond poate fi, după caz, o acţiune în 
anulare, rezoluţiune, reducţiune sau orice altă acţiune întemeiată pe o cauză de 

^ ineficacitate a actului juridic. ”
- art. 908 alin. (2) din Legea nr. 287 din 2009 privind Codul civil care prevede că 

„Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, prin 
declaraţia autentică notarială a titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau 
modificat, fie, în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă. ”

- prevederile Legii nr. 152 din 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, art. 8 alin (2): „Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele 
construite şi destinate în mod exclusiv închirierii specialiştilor din învăţământ sau 
sănătate, realizate în condiţiile prezentei legi, fac obiectul proprietăţii private a 
statului. Locuinţele pentru tineri destinate închirierii sunt administrate, în conformitate 
cu prevederile legale în materie aflate în vi2oare. de autorităţile administraţiei publice
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti în 
care acestea sunt amplasate. (...) şi art. 8 alin (2^1) Administratorul locuinţelor 
prevăzute la alin. (2) exercită operaţiuni specifice unui proprietar în numele statului în

^ sensul că îşi dă acordul pentru: a) racordarea/debranşarea locuinţelor la/de la reţelele 
de utilităţi; b) îmbunătăţirile care se aduc locuinţelor la solicitarea chiriaşului;c) ieşiri 
din indiviziune, alipiri, dezlipiri care nu aduc atingere proprietăţii publice/private a 
statului şi d) înscrierea menţiunilor în extrasul de carte funciară. ”
- OUG nr. 99/2007 cu modificările ulterioare, privind unele măsuri pentru sprijinirea 
persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul 
Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007, prevede la art. 3: 
”Odată cu eliberarea locuinţelor de necesitate, conform prevederilor art. 2 alin. (2), 
imobilul "Bloc B+C", situat în str. Sf Vineri nr. 5, municipiul Zalău, judeţul Sălaj, trece, 
în condiţiile legii organice, în proprietatea privată a statului şi rămâne în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Zalău, cu destinaţia de locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii.”
- Necesitatea îndreptării erorii privind înscrierea unităţilor locative - cu destinaţia de 
locuinţe ANL, situate în construcţiile identificate în CF nr 63661-CI -Zalău şi în CF nr. 
63666-Cl- Zalău reprezentând Corpurile B şi C ale blocului lADFO cu câte 13 
apartamente fiecare, str. Sfânta Vineri nr. lOD/lOC din Municipiul Zalău, reabilitată prin 
Agenţia Naţonală pentru Locuinţe în vederea obţinerii de locuinţe pentru tineri în regim



de închiriere, care la momentul actual se află în proprietatea Consiliului Local al 
Municipiul Zalău si care în baza Legii 152/1998, art. 8 alin 2. necesită a fi înscrise în 
proprietatea privată a Statului Român şi în administrarea Municipiului Zalău.

- Prevederile art. 129, alin.(l), alin.2, lit.c, alin. 14 şi art. 196, alin.l, lit.a din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Propunem spre analiză şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Zalău:
1. Emiterea acordului pentru rectificarea înscrierii dreptului de proprietate privată a 

Consiliului Local al Municipiului Zalău în sensul transcrierii în favoarea Statului 
Român şi administrarea Municipiului Zalău, domeniul privat, conf. art 8 alin (2) al 
Legii 152/1998, asupra unor unităti individuale tUD - locuinţe pentru tineri construite 
prin ANL. situate în Municipiul Zalău, blocul „lAIFO”, corp B şi C, str. Sfânta Vineri, 
nr. IOD şi nr. IOC, etajele I, II şi III, identificate astfel:
- în Cartea Funciară nr. 63666 Zalău, U.I. din blocul lAIFO corp B:

- apartamentul nr. 1- CF nr. 63666 - CI - U3, nr. cadastral 63666 - CI - U3;
- apartamentul nr. 2- CF nr. 63666 - CI - U4, nr. cadastral 63666 - CI - U4;
- apartamentul nr. 3- CF nr. 63666 - CI - U5, nr. cadastral 63666 - CI - U5;
- apartamentul nr. 4 - CF nr. 63666 - CI - U6, nr. cadastral 63666 - CI - U6;
- apartamentul nr. 5- CF nr. 63666 - CI - U7, nr. cadastral 63666 - CI - U7;
- apartamentul nr. 6- CF nr. 63666 - CI - U8, nr. cadastral 63666 - CI - U8;
- apartamentul nr. 7- CF nr. 63666 - CI - U9, nr. cadastral 63666 - CI - U9;
- apartamentul nr. 8- CF nr. 63666 - CI - UIO, nr. cadastral 63666 - CI - UIO;
- apartamentul nr. 9- CF nr. 63666 - CI - UI 1, nr. cadastral 63666 - CI - UI 1;
- apartamentul nr. 10- CF nr. 63666 - CI - U12, nr. cadastral 63666 - CI - U12;
- apartamentul nr. 11- CF nr. 63666 - CI - U13, nr. cadastral 63666 - CI - U13;
- apartamentul nr. 12 CF nr. 63666 - CI - U14, nr. cadastral 63666 - CI - U14.

- în Cartea Funciară nr 63661 Zalău. U.I. din blocul lAIFO corp C:
- apartamentul nr. 2 - CF nr. 63661 - CI - U4, nr. cadastral 63661 - CI - U4;
- apartamentul nr. 3 - CF nr. 63661 - CI - U5, nr. cadastral 63661 - CI - U5;
- apartamentul nr. 4 - CF nr. 63661 - CI - U6, nr. cadastral 63661 - CI - U6;
- apartamentul nr. 5 - CF nr. 63661 - CI - U7, nr. cadastral 63661 - CI - U7;
- apartamentul nr. 6 - CF nr. 63661 - CI - U8, nr. cadastral 63661 - CI - U8;
- apartamentul nr. 7 - CF nr. 63661 - CI - U9, nr. cadastral 63661 - CI - U9;
- apartamentul nr. 8 - CF nr. 63661 - CI - UIO, nr. cadastral 63661 - CI - UIO;
- apartamentul nr. 9 - CF nr. 63661 - CI - UI 1, nr. cadastral 63661 - CI - UI 1;
- apartamentul nr. 10 - CF nr. 63661 - CI - U12, nr. cadastral 63661 - CI - U12;
- apartamentul nr. 11 - CF nr. 63661 - CI - U13, nr. cadastral 63661 - CI - U13;
- apartamentul nr.l2 - CF nr. 63661 - CI - U14, nr. cadastral 63661 - CI - U14;

2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Zalău să semneze prin delegat, declaraţia 
autentică în faţa notarului public privind rectificarea înscrierii dreptului de proprietate 
privată a Consiliului Local al Municipiului Zalău în sensul transcrierii în favoarea 
Statului Român şi administrarea Municipiului Zalău, domeniul privat, conf. art 8 alin 
(2) al Legii 152/1998, asupra imobilelor prevăzute la art. 1.

Direcţia Patrimoniu Direcţia Economică Direcţia Administraţie Publică
DIRECTOR kScUTIV DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTJV 

Alexandru Pura MariaiwffCuibuş jClaudia Ardelean
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A. Partea I. Descrierea imobilului
Adresa: Loc. Zalau, Str Sfanta Vineri, Nr. IOC, jud. Salaj 
Electronic; 63661-Cl; Nr. Topo: Suprafaţa: 350 
Părţi comune: acoperiş, alte spatii comune, casa scării, centrala termica, holuri, pod, uscatorie. 
Observaţii: BLOC lAIFO CORPUL C, CLĂDIRE TIP S+P+3E

Nr. CF vechi; 8026/N

Tron Cod Nr, Cf 
individ

Nr. Supraf. Cota
parti

Cota
teren

NivelScara ObservaţiiAp. U.l, utilason
63661-
Cl-Ul

3551/35 apartamentul nr. 14 COMPUS DIN; 5
ADĂPOSTURI ALA SI 1 TUNEL EVACUARE IN

________SUPRAFAŢA UTILA DE 81,59 MP
APARTAMENTUL NR, 13 COMPUS DIN: 6 CAMERE, 
HOL, BUCĂTĂRIE SI GRUP SANITAR IN SUPRAFAŢA 

 UTILA DE 207.44 MP 

subsol 14 81,591 1/14
800

63661-
C1-U2

9047/3513parter 2 207.44 1/14
800

63661-
C1-U3

1722/35 apartamentul nr, 1 COMPUS DIN: 1 CAMERA,
DEBARA, HOL, BAIE, CAMARA SI BUCĂTĂRIE IN 

SUPRAFAŢA UTILA DE 39.52 MP .

11 3 39.52 1/14
800

63661-
C1-U4

2560/35 APARTAMENTUL NR. 2 COMPUS DIN: 2 CAMERE,
BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE SI HOL IN SUPRAFAŢA 

 UTILA DE 58,69 MP 
1 2 4 58.69 1/14

800

63661-
C1-U5

1726/35 APARTAMENTUL NR. 3 COMPUS DIN; 1 CAMERA,
DEBARA, HOL, BAIE, CAMARA SI BUCĂTĂRIE IN 

SUPRAFAŢA UTILA DE 39,53 MP

1 3 5 39.53 1/14
800

63661-
C1-U6

1726/35 APARTAMENTUL NR. 4 COMPUS DIN: 1 CAMERATZ
DEBARALE, HOL, BAIE SI BUCĂTĂRIE IN 

SUPRAFAŢA UTILA DE 39,56 MP

1 4 6 39,56 1/14
800

63661-
C1-U7

1722/35 APARTAMENTUL NR. 5 COMPUS DIN: 1 CAMERA,
DEBARA, HOL, BAIE, CAMARA SI BUCĂTĂRIE IN 

SUPRAFAŢA UTILA DE 39.52 MP

2 5 39,527 1/14
800

63661-
C1-U8

2560/35 APARTAMENTUL NR. 6 COMPUS DIN; 2 CAMERE,
BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE SI HOL IN SUPRAFAŢA 

UTILA DE 58.69 MP

2 6 58.69 1/148
800

63661-
C1-U9

1726/35 APARTAMENTUL NR. 7 COMPUS DIN; 1 CAMERA,
DEBARA, HOL, BAIE, CAMARA SI BUCĂTĂRIE IN 

SUPRAFAŢA UTIU DE 39,53

2 7 39.53 1/149
800

63661-
Cl-UlO

APARTAMENTUL NR. 8 COMPUS DIN: 1 CAMERA, 2
DEBARALE, HOL, BAIE SI BUCĂTĂRIE IN 

SUPRAFAŢA UTILA DE 39.56 MP

1726/352 8 39.5610 1/14
800

63661-
Cl-Ull

APARTAMENTUL NR. 9 COMPUS DIN; 1 CAMERA,
DEBARA, HOL, BAIE, CAMARA SI BUCĂTĂRIE IN 

SUPRAFAŢA UTILA DE 39,52 MP

1722/353 9 11 39.52 1/14
800

63661-
C1-U12

APARTAMENTUL NR. 10 COMPUS DIN: 2 CAMERE,
BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE SI HOL IN SUPRAFAŢA 

 UTILA DE 58,69 MP 
2560/353 10 58.69 1/1412

800

63661-
C1-U13

APARTAMENTUL NR. 11 COMPUS DIN: 1 CAMERA, 
DEBARA, HOL, BAIE, CAMARA SI BUCĂTĂRIE IN 

SUPRAFAŢA UTIU\ DE 39,53 MP

1726/353 39.5311 1/1413
800

APARTAMENTULNRri2 COMPUS DIN: 1 CAMERA,
2 DEBARALE, HOL, BAIE SI BUCĂTĂRIE IN 

SUPRAFAŢA UTIU DE 39,56 MP

63661-
C1-U14

1726/3512 39.563 1/1414
800

B. Partea II. Proprietar si acte
CONSTRUCŢIE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale Referinţe
NU SUNT

Unitate individuala 63661-Cl-Ul
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11475 / 02/04/2014
Contract De Vanzare-Cumparare nr, 5356/2001;

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare, dobândit prin Convenţie, cota
actuala 1/1. cota iniţiala 1/1______
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privata____________

Al82
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Carte Fundară Nr. 63661-Cl Comuna/Oraş/Municipiu: Za Iau

Unitate Individuala 63661-C1-U2
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale . Referinţe

NU SUNT
11475 / 02/04/2014
Contract De Vanzare-Cumparare nr, 5356/2001;

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare, dobândit prin Convenţie, cota
actuala 1/1, cota iniţiala 1/1______^^______________________
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privata_____________

B2 Al

Unitate individuala 63661-C1-U3
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
41876 / 09/09/2022
Act Notarial nr. contract de vanzare nr.l704, din 08/09/2022 emis de NP Buran loan Dumitru:

DC Intabulate, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare, dobândit prin Convenţie, cota T 
actuala 1/1, cota iniţiala 1/1 Al
1) POP GABRIELA-MARIA

se noteaza interdicţia de înstrăinare prin acte intre vii, pe o perioada de 5 ani de la
data dobândiriiB6 Al
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU

Act Notarial nr. 1172, din 22/06/2022 emis de NP Buran loan Dumitru;________
a-j se noteaza convenţia matrimoniala încheiată între soţi pentru alegerea regimului

Imatrimonial al separaţiei de bunuri__________________________________ _____ Al ■

Unitate individuala 63661-C1-U4
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11475 / 02/04/2014
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 5356/2001;

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare, dobândit prin Convenţie, cota
actuala 1/1, cota iniţiala 1/1______ ^_______ ________________________ ________
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privata

B2 Al

8984 / 05/03/2020
Contract De Vânzare-Cumpărare nr, 906, din 04/03/2020 emis de notar public Crecan Flavia Monica;

se notează existenta contractului de vanzare-cumparare nr. 906 /04.03.2020 , incheiatl
cu rezerva proprietăţii pana ia plata integrala a preţului, in care Municipiul Zalau, are 
calitatea de vanzator, iar numiţii Gale Adrian - Florian si soţia Gale Loredana , au 
calitatea de cumpărători. Preţul final, conform contractului, este in suma de 
141.490,97 lei________________________

B4 Al

Unitate Individuala 63661-C1-U5
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11475 / 02/04/2014
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 5356/2001;
ryj [Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare, dobândit prin Convenţie, cbta 

actuala 1/1, cota iniţiala 1/1_____ ^....................................................... ......
_____ 1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privata

Al

Unitate individuala 63661-C1-U6
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11475 / 02/04/2014
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 5356/2001;

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare, dobândit prin Convenţie, cota
actuala 1/1, cota iniţiala 1/1______^______  • ■_________________________
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privata_____________

B2 Al
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Unitate individuala 63661-C1-U7
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11475 / 02/04/2014
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 5356/2QQ1;

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare, dobândit prin Convenţie, cota
actuala 1/1, cota iniţiala 1/1 ________________________________ ______
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privata_____________

82 Al

Unitate individuala 63661-C1-U8
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11475 / 02/04/2014
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 5356/2001;

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare, dobândit prin Convenţie, cota
actuala 1/1, cota iniţiala 1/1______ ^_______ ______________ _________________ _
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privata

82 Al

32152 /11/07/2022
Act Notarial nr. contract de vânzare cumpărare nr.2673, din 07/07/2022 emis de NP CRECAN Flavia Monica;

se notează existenta contractului de vanzare-cumparare nr.2673/07.07.2022, încheiat
cu rezerva proprietarii pana la plata integrala a preţului, in care Municipiul Zalau, are 
calitatea de vanzator, iar numirii Conţiş Ioana Emanuela si soţul Conţiş Sorin, au 
calitatea de cumpărători. Preţul final, conform contractului, este in suma de 
112,145,80 lei _________________ _________________________________
se notează interdicţia de înstrăinare prin acte între vii a locuinţei pe o perioadă de 5-
cinci-anl de la data dobândirii._________________

85 Al

86 Al

Unitate individuala 63661-C1-U9
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11475 / 02/04/2014
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 5356/2001;

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare, dobândit prin Convenţie, cota
actuala 1/1, cota iniţiala 1/1_____
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privata________ .

82 Al

Unitate Individuala 63661-Cl-UlO
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11475 / 02/04/2014
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 5356/2001;

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare, dobândit prin Convenţie, cota
actuala 1/1, cota iniţiala 1/1______ |^
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privata______________

82 Al

Unitate individuara 63661-Cl-Ull
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale ' iu./-' • '• Referinţe

NU SUNT
11475 / 02/04/2014
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 5356/2001;

intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare, dobândit prin Convenţie, cota
actuala 1/1, cota Iniţiala 1/182 Al
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAUU, proprietate privata

32360 /12/07/2022
Act Notarial nr. contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 2716, din 11/07/2022 emis de NP CRECAN
Flavia Monica:___________________________________________________________________

|se notează existenta contractului de vanzare-cumparare nr. 906/04.03.2020 , încheiat
cu rezerva proprietarii pana la plata integrala a preţului, in care Municipiul Zalau, are 
calitatea de vanzator, iar numirii MOIGRADEAN ALEXANDRU si soţia MOIGRĂDEAN 
DANIELA-MARIA, au calitatea de cumpărători. Preţul final, conform contractului, este 
in suma de 73.169,76 lei. ____________________________ _________________
Se notează interdicţia de înstrăinare a locuinţei prin acte intre vii pe o perioadă de 5
ani de la data dobândirii acesteia,_________

85 Al

86 Al
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Unitate individuala 63661-C1-U12
înscrieri privitoare la dreptul de proprieţate şl alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11475 / 02/04/2014
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 5356/2001;

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare, dobândit prin Convenţie, cota
actuala 1/1, cota iniţiala 1/1_______________________________________ _
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privata____________

B2 Al

Unitate individuala 63661-C1-U13
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11475 / 02/04/2014
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 5356/2001;

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare, dobândit prin Convenţie, cota
actuala 1/1, cota iniţiala 1/1____________ ^__________________________ _
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privata ______

B2 Al •

Unitate Individuala 63661-C1-U14
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11475 / 02/04/2014
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 5356/2001;

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare, dobândit prin Convenţie, cota
actuala l/l. cota iniţiala 1/1________ ■ _______________
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privata____________

B2 Al

C Partea III. Sarcini
CONSTRUCŢIE

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şl
sarcini Referinţe

NU SUNT
Unitate individuala 63661-Cl-Ul

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şl 
. sarcini Referinţe

NU SUNT

Unitate Individuala 63661-C1-U2
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi 
J sarcini Referinţe

OM

NU SUNT
Unitate individuala 63661-C1-U3

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

NU SUNT

Unitate individuala 63661-C:i-U4
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi

sarcini Referinţe
NU SUNT

•V.'Unitate individuala 63661-C1-U5
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de,garanţie şl 
:■sarcini ' Referinţe

NU SUNT

Unitate individuala 63661-C1-U6 ______
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şl 

■ sarcini Referinţe
NU SUNT
Unitate individuala 63661-C1-U7

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi 
' .............................. .. sarcini Referinţe

NU SUNT
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Unitate individuala 63661-C1‘U8 _____ ______ ' _____  '

înscrieri privind dezmembramlntele dreptului de proprietate, drepturi reaîe cie garanţie şi 
 . ■ ■sarcini Referinţe

NU SUNT

Unitate individuala 63661-C1-U9
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şl 

_____ ■ ______________ ;_________ sarcini___________________________ , Referinţe
NU SUNT

Unitate Individuala 63661-Cl-OlQ
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi

sarcini Referinţe
NU SUNT
Unitate individuala 63661-Cl-Ull

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi 
' ■ 'sarcini . Referinţe

NU SUNT
Unitate individuala 63661-C1-U12 ______

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi 
............. ............... .......................... sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate individuala 63661-C1-U13
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie ş! 

. sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate individuala 63661-C1-U14
Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi 
.............. .................................................sarcini Referinţe

NU SUNT

Certific că prezentul extras corespunde cu pozitţile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest 
birou.
Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin 
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, jar informaţiile prezentate sunt 
susceptibile de orice modificare, in condiţiile legii.
S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr, 272.

Data soluţionării. Referent/AsistenJji^gistrator,

Data eliberării.
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Nr. cerere 22338~'~~|Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ 
Biroul de Cadastru şl Publicitate Imobiliară Zalau Ziua 10

__. Luna 05
Anul 2Q21__

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
PENTRU INFORMARE

ANCPl Cod verificare 
100134775819Al.tM IS V UIUNÂt.A 

II V t A O A > T * f M ît < i r A ICarte Funciară Nr. 63661 Zalau i

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan Nr. CF vechi:8026/N

Adresa; Loc. Zalau, Str Sfânta Vineri, Nr. IOC, Jud, Salaj
Nr. Nr. cadastral Nr. 

topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / ReferinţeCrt
CAD:7548 358Al Construcţia CI înscrisa in CF 63661-Cl;

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

5952 / 07/11/2001
Contract De Vanzare-Cumparare nr, 5356/2001;

RT Intabulare, drept de PROPRIETATEprin cumpărare, dobândit prin 
Convenţie, cota actuala 1/1______________ ' ■'________________
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privata

Al

OBSERVAŢII; (provenita din conversia CF 8026/N)

C. Partea III. SARCINI
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale 

 de garanţie şl sarcini Referinţe

8984 / 05/03/2020
Contract De Vănzare-Cumpărare nr. 906, din 04/03/2020 emis de notar public Crecan Flavia Monica;

Intabulare, drept de SUPERFICIEpe o perioada de 99 ani asupra cotei
parti de teren de 2560/35800 aferenta apartamentului nr. 2,

AlCI
1) GALE ADRIAN-FLORIAN, si soţia
2) GALE LOREDANA

32360 /12/07/2022
Act Notarial nr. contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 2716, din 11/07/2022 emis de NP CRECAN
Flavia Monica:_________ _________________ _________________________

Intabulare, drept de SUPERFICIEpe o perioada de 99 ani asupra cotei
parti de teren de 1722/35800 aferenta apartamentului nr.9

AlC2
1) MOIGRADEAN ALEXANDRU, si soţia
2) MOIGRĂDEAN DANIELA-MARIA

32152 /11/07/2022
Act Notarial nr, contract de vânzare cumpărare nr.2673, din 07/07/2022 emis de NP CRECAN Flavia Monica;

Intabulare, drept de SUPERFICIE, pe o perioada de 99 ani asupra cotei
parti de teren de 2560/35800 aferenta apartamentului nr. 6

AlC3

1) CONŢiŞ lOANA-EMANUELA, şi soţul
2) CONŢIŞ SORIN,

41876 / 09/09/2022
Act Notarial nr. contract de vanzare nr.l704, din 08/09/2022 emis de NP Buran loan Dumitru; 

Intabulare, drept de SUPERFICIEpe o perioada de, 99 ani asupra cotei
parti de teren de 1722/35800 aferenta apartanhentului nr. 1

AlC4

1) POP GABRIELA-MARIA
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Carte Fundară Nr. 63661 Comuna/Oraş/Muhicipiu: Zalau
Anexa Nr. 1 La Partea I /

Teren
Observaţii / ReferinţeSuprafaţa (mp)*Nr cadastral

358CAD;7548
* Suprafaţa este determinată in pianul de proiecţie Stereo 70.

DETAUI LINIARE IMpBIL

Date referitoare a teren
Categorie
folosinţă

Suprafaţa
(mp)

Intra
vilan

Nr Observaţii / ReferinţeTarta Parcelă Nr. topoCrt
I curţi 

construcţii
DA 358

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest 
birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin 
care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar inforitiaţiile prezentate sunt 
susceptibile de orice modificare, In condiţiile legii.
S-a achitat tariful de 0 RON,>, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Referent,Asistent RegR^^ţpr,Data soluţionării, 
10-05-2023
Data eliberării,

/ /

mEMţ

--- !
(parafă natura)

.

;-5..

:-r,

•- U ‘i. ‘ :,c
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Carte Funciară Nr. 63666-Cl Cowuna/Oraş/Municipiu: Zalau
tf EXTRAS DE CARTE FUNCIARA 

PENTRU INFORMARE
Nr.cerere 22339

10Ziua
Luna 05

X-"' Anul 2023
ANCPr Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ 

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau? i j; i n A 4 T t «■ 
1114 lyirjRtM /A

A. Partea i. Descrierea imobilului
Adresa; Loc. Zalau, Str Sfanta Vineri, Nr. IOD, Jud. Salaj 
Electronic: 63666-Cl; Nr. Topo: Suprafaţa: 350 
Părţi comune: acoperiş, alte spatii comune, casa scării, centrala termica, holuri, pod, uscatorie. 
Observaţii: BLOC lAIFO CORP B, CLĂDIRE TIP S-I-P+3E

Nr. CF vechi: 8027/N

Tron Nr. Cod Nr. Cf 
individ

Supraf.
utila

Cota
parti

Cota
terenNivel ObservaţiiScara Ap. U.l.son

63666-
Cl-Ul

APARTAMENTUL NR. 14 COMPUS DIN: 5
ADĂPOSTURI ALA SI 1 TUNEL EVACUARE IN 

_______ SUPRAFAŢA UTILA DE 81.59 MP_______
ĂPArTĂMENtUL Nr. 13 COMPUS DIN: 7 camere,
HOL, BUCĂTĂRIE SI GRUP SANITAR IN SUPRAFAŢA 

UTILA DE 192.11 MP

4036/40subsol 14 81.59 1/141
000

63666-
C1-U2

954/400parter 13 192.11 1/142
0

63666-
C1-U3

APARTAMENTUL NR. 1 COMPUS DIN; 1 CAMERA,
DEBARA, HOL, BAIE, CAMARA SI BUCĂTĂRIE IN 

SUPRAFAŢA UTILA DE 39.52 MP ■

1964/401 1 39.52 1/143
000

63666-
C1-U4

APARTAMENTUL NR. 2 COMPUS DIN: 2 CAMERE, 
BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE SI HOL IN SUPRAFAŢA 

UTIU DE 58.69 MP 
2916/401 2 58.69 1/144

000
63666-
C1-U5

1964/40 APARTAMENTUL NR. 3 COMPUS DIN; 1 CAMERA, 
DEBARA, HOL, BAIE, CAMARA SI BUCĂTĂRIE IN 

SUPRAFAŢA UTILA DE 39.53 MP

1 3 5 39,53 1/14
000

63666-
C1-U6

APARTAMENTUL NR. 4 COMPUS DIN; 1 CAMERA, 2 
DEBARALE, HOL, BAIE SI BUCĂTĂRIE IN 

SUPRAFAŢA UTILA DE 39,56 MP

1964/401 4 39.56 1/146
000

63666-
C1-U7

APARTAMENTUL NR. 5 COMPUS DIN: 1 CAMERA,
DEBARA, HOL, BAIE, CAMARA SI BUCĂTĂRIE IN 

SUPRAFAŢA UTILA DE 39,52 MP

1964/402 5 39.52 1/147
000

63666-
C1-U8

APARTAMENTUL NR. 6 COMPUS DIN: 2 CAMERE, 
BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE SI HOL IN SUPRAFAŢA 
__________ UTILA DE 58.69 MP
apartamentul Nit. 7 COMPUS DIN: 1 CAMERA,
DEBARA. HOL, BAIE, CAMARA SI BUCĂTĂRIE IN 

SUPRAFAŢA UTILA DE 39.53 MP

2916/402 6 58.69 1/148
000

63666-
C1-U9

1964/4072 1/149 39,53
000

63666-
Cl-UlO

1964/40 APARTAMENTUL NR. 8 COMPUS DIN; 1 CAMERA, 2 
DEBARALE, HOL, BAIE SI BUCĂTĂRIE IN 

SUPRAFAŢA UTILA DE 39,56 MP

2 8 1/1410 39,56
000

APARTAMENTUL NR, 9 COMPUS DIN: 1 CAMEI^,
DEBARA, HOL, BAIE, CAMARA SI BUCĂTĂRIE IN 

SUPRAFAŢA UTILA DE 39,52 MP

63666-
Cl-Ull

1964/403 9 39.52 1/1411
000

APARTAMENTUL NR. 10 COMPUS DIN: 2 CAMERE, 
BUCĂTĂRIE, CAMARA, BAIE SI HOL IN SUPRAFAŢA 

UTILA DE 58.69 MP

63666-
C1-U12

2916/4010 58.69 1/143 12
000

APARTAMENTUL NR. 11 COMPUS DIN: 1 CAMERA, 
DEBARA, HOL, BAIE, CAMARA SI BUCĂTĂRIE IN 

SUPRAFAŢA UTILA DE 39,53 MP

63666-
C1-U13

1964/403 11 1/1413 39.53
000

APARTAMENTUL NR, 12 COMPUS DIN: 1 CAMERA,
2 DEBARALE. HOL, BAIE SI BUCĂTĂRIE IN 

_______ SUPRAFAŢA UTILA DE 39.56 MP_______

63666-
C1-U14

1964/4039.56 1/143 12 14
000

B. Partea II. Proprietar si acte
CONSTRUCŢIE

Referinţeînscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale
NU SUNT

Unitate individuala 63666-Cl-Ul
Referinţeînscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale

NU SUNT
11476 / 02/04/2014
Act nr. 1423/14012014 (documentaţie cadastrală);

intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare act nr. 5356/2001 cu încheierea nr, ;r;. ' ■ ^
5952/07.11.2001, dobândit prin Convenţie, cota actuala 1/1, cota iniţiala 1/1
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privată

B2

n
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Unitate individuala 63666-C1-U2
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi aite drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11476/02/04/2014
Act nr. 1423/14012014 (documentaţie cadastrală);

Intabulate, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare act nr. 5356/2001 cu încheierea nr.l
5952/07,11.2001. dobândit prin Convenţie, cota actuala 1/1, cota iniţiala 1/1__________
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privată ______^: .

B2 Al

Unitate Individuala 63666-C1-U3
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11476 / 02/04/2014
Act nr. 1423/14012014 (documentaţie cadastrală);

Intabulate, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare act nr. 5356/2001 cu încheierea nr.
5952/07.11.2001, dobândit prin Convenţie, cota actuala 1/1, cota iniţiala 1/1________
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privată__________ ,

B2 Al

Unitate individuala 63666-C1-U4
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11476 / 02/04/2014
Act nr. 1423/14012014 (documentaţie cadastrală);

g2 Intabulate, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare act nr. 5356/2001 cu încheierea nr.
5952/07.11.2001. dobândit prin Convenţie, cota actuala 1/1, cota iniţiala 1/1_______ _
 1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privată

........Al

45617 / 01/11/2019
Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 5248, din 16/10/2019 emis de NP Crecan Flavia Monica;

se notează existenta contractului de vanzare-cumparare nr.5248/16.10.2019, Încheiat '
cu rezerva proprietăţii pana la plata integrala a preţului, in care Municipiul Zalau, are 
calitatea de vanzator, iar numitul Hant Janos-Mikios, căsătorit cu Hant Izabella, are 
calitatea de cumpărător. Preţul final, conform contractului, este in suma de 
146467,21 lei.________________________

B4 Al .

Unitate Individuala 63666-C1-U5
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11476 / 02/04/2014
Act nr. 1423/14012014 (documentaţie cadastrală);

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare act nr. 5356/2001 cu încheierea nr.
5952/07.11,2001, dobândit prin Convenţie, cota actuala 1/1, cota iniţiala 1/1________
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privată _____________

B2 Al

Unitate individuala 63666-C1-U6
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11476 / 02/04/2014
Act nr. 1423/14012014 (documentaţie cadastrală);

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare act nr, 5356/2001 cu încheierea nr.
5952/07.11.2001, dobândit prin Convenţie, cota actuala 1/1, cota iniţiala 1/1________
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privată ■________________

B2 Al
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Unitate individuala 63666-C1-U7
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11476/02/04/2014
Act nr, 1423/14012014 (documentaţie cadastrală);

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare act nr. 5356/2001 cu încheierea nr.
5952/07.11.2001. dobândit prin Convenţie, cota actuala 1/1, cota iniţiala 1/1
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU, proprietate privată

B2 Al

44398 / 26/09/2022
Act Notarial nr. contract de vanzare cumpărare nr.4152, din 23/09/2022 emis de NP CRECAN Flavia Monica; 

se notează existenta contractului de vanzare-cumparare nr.4152/23.09.2022, încheiat
cu rezerva proprietăţii pana ia plata integrala a preţului, in care Municipiul Zalau, are 
calitatea de vanzator, iar numitul Orosz Radu-Alexe, are calitatea de cumpărător.
Preţul final, conform contractului, este in suma de 80623,77 lei__________________
se notează interdicţia de tnstrâinare prin acte între vii a locuinţei pe o perioadă de 5
ani de la data dobândirii acesteia.___________________________________________

B4 Al

B5 Al

Unitate individuala 63666-C1-U8
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11476 / 02/04/2014
Act nr. 1423/14012014 (documentaţie cadastrală);

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare act nr. 5356/2001 cu încheierea nr.
5952/07.11.2001, dobândit prin Convenţie, cota actuala 1/1, cota iniţiala 1/1________
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privată

Al

Unitate Individuala 63666-C1-U9
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11476 / 02/04/2014
Act nr. 1423/14012014 (documentaţie cadastrală);

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare act nr. 5356/2001 cu încheierea nf.
5952/07.11.2001, dobândit prin Convenţie, cota actuala 1/1, cota iniţiala 1/1________
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privată

B2 Al

Unitate individuala 63666-Cl-UlO
Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11476/02/04/2014
Act nr, 1423/14012014 (documentaţie cadastrală);

# Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare act nr. 5356/2001 cu încheierea nr.
5952/07.11.2001, dobândit prin Convenţie, cota actuala 1/1, cota iniţiala 1/1________
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privată_________________

B2 Al

Unitate Individuala 63666-Cl-Ull
I Referindînscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

NU SUNT
11476 / 02/04/2014
Act nr. 1423/14012014 (documentaţie cadastrală);

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare act nr. 5356/2001 cu încheierea nr.
5952/07.11.2001, dobândit prin Convenţie, cota actuala 1/1. cota iniţiala 1/1________
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU, proprietate privată

B2 Al ,

Unitate Individuala 63666-C1-U12
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11476/02/04/2014
Act nr, 1423/14012014 (documentaţie cadastrală);

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare act nr. 5356/2001 cu încheierea nr, 
5952/07.11,2001, dobândit prin Convenţie, cota actuala 1/1, cota iniţiala 1/1
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privată_________________

B2 Al .

•.V ; ;

■ ' '■ •*'

/-?



Carte Fundară Nr. 63666-Cl Comuna/Oraş/Municipiu: Zatau

Unitate individuala 63666-C1-U13
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11476 / 02/04/2014
Act nr, 1423/14012014 (documentaţie cadastrală);

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare act nr. 5356/2001 cu încheierea nr.
5952/07.11.2001, dobândit prin Convenţie, cota actuala 1/1, cota Iniţiala 1/1________
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privată

B2 Al

36116 / 03/0B/2022
Act Notarial nr. Contract de vanzare-cumparare nr. 3127, din 02/08/2022 emis de notar public CRECAN Flavia
Monica;

se notează existenta contractului de vanzare-cumparare nr. 3127/02.08.2022, incheiat'
cu rezerva proprietarii pana la plata integrala a preţului, in care Municipiul Zalau, are 
calitatea de vanzator, iar numiţii Boros Emese si Boros Zsolt au calitatea de 
cumpărători. Preţul final, conform contractului, este in suma de 74.993.81 lei_______
Se noteaza interdicţia de înstrăinare a locuinţei prin acte intre vii pe o perioada de 5
ani in favoarea Municipiului Zalau____________________________________________ [

B4 Al

B5 Al

Unitate Individuala 63666-C1-U14
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

NU SUNT
11476/02/04/2014
Act nr. 1423/14012014 (documentaţie cadastrală);

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin cumpărare act nr. 5356/2001 cu încheierea nr.
5952/07.11.2001, dobândit prin Convenţie, cota actuala 1/1, cota iniţiala 1/1 _____
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU, proprietate privată

B2 Al

C. Partea III, Sarcini
CONSTRUCŢIE

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

NU SUNT

Unitate individuala 63666-Cl-Ul
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şt

 sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate Individuala 63666-C1-U2
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi

sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate Individuala 63666-C1-U3
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi

sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate Individuala 63666-C1-U4 ____________ _____ ____________
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şl

sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate individuala 63666-C1-U5
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi

sarcini ' Referinţe
NU SUNT

Unitate individuala 63666-C1-U6
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şl 

 sarcini Referinţe
NU SUNT

Unitate individuala 63666-C1-U7
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi

 sarcini Referinţe '
NU SUNT
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Unitate individuala 63666-C1-U8

înscrieri privind dezmembramintele dreptuiui de proprietate, drepturi reale de garanţie şi
sarcini Referinţe

NU SUNT
Unitate Individuala 63666-C1-U9

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

NU SUNT
Unitate individuala 63666-Cl-UlO

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi
' • sarcini Referinţe

NU SUNT

Unitate individuala 63666-Cl-Ull
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şl 

- - sarcini Referinţe
NU SUNT
Unitate individuala 63666-C1-U12

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

NU SUNT
Unitate individuala 63666-C1-U13

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

NU SUNT

Unitate Individuala 63666-C1-U14 ________________________ _
înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şl

sarcini Referinţe
NU SUNT

Certific că prezentul extras corespunde cu pozitţile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest 
birou.
Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notawl public a actelor juridice prin 
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt 
susceptibile de orice modificare, in condiţiile legii.
S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul,nr. 272;

Data soluţionării. Referent/Asist^t-registrator, 
CLAUDIA - POP

Data eliberării, 
/ /

(parafa şy Irăj

; t

\;



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

Nr. cerere |__ 22339
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
PENTRU INFORMARE

ANCPT , Cod verificare 
^ 0m34774764At>ţsn.\ s^TiosAi »

B ». * rt i t t 4 i' îl
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Carte Fundară Nr. 63666 Zalău

A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi;8027/N 

Nr. cadastral vechi;7549TEREN Intravilan

>Adresa: Loc. Zalau, Str Sfanta Vineri, Nr. IOD, Jud. Sala)
Nr. Nr. cadastral Nr. 

topografic Suprafaţa* (nnp) Observaţii / ReferinţeCrt
Al 63666 400 Construcţia CI înscrisa in CF 63666-Cl:

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

1717 /17/01/2014
Act nr. 1423/14012014 (documentaţie cadastrală);

Intabulate, drept de PROPRIETATEprin cumpărare act nr. 5356/2001 
cu încheierea nr. 5952/07.11.2001, dobândit prin Convenţie, cota 
actuala 1/1 

Al
Bl

1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU. proprietate privată
OBSERVAŢII: (provenita din conversia CF 8027/N)

C. Partea III. SARCINI
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şl sarcini Referinţe

45617 / 01/11/2019
Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 5248, din 16/10/2019 emis de NP Crecan Flavia Monica; 

llntabulare, drept de SUPERFICIEpe o perioada de 99 ani asupra cotei ~
părţi de teren de 2916/40000 aferentă apartamentului nr.2

Al

1) HANTJÂNOS-MIKLOS, şi soţia
2) HANTI2ABELLA 

36116 / 03/08/2022
Act Notarial nr. Contract de vanzare-cumparare nr. 3127, din 02/08/2022 emis de notar public CRECAN
Flavia Monica: _______________________________

llntabulare, drept de SUPERFICIEpe o perioada de 99 ani asupra cotei
C2 părţi de teren de 1964/40000 aferentă apartamentului nr. 11, 

dobândit prin Convenţie, cota actuala 1/1

Al

1} BOROS EMESE, si soţul 
2) BOROSZSOLT

44398 / 26/09/2022
Act Notarial nr. contract de vanzare cumpărare nr.4152. din 23/09/2022 emis de NP CRECAN Flavia Monica;

AlIntabulare, drept de SUPERFICIEpe o perioada de 99 ani asupra cotei
părţi de teren de 1964/40000 aferentă apartamentului nr.5C3

1) OROSZ RADU-ALEXE

IL



Carte Funciară Nr. 63666 Comuna/Oraş/Municipiu: Zalau
Anexa Nr. iţLa Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

63666 400
' * Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

' ____________________ DCTAUI LINIARE IMOBIL
!

3ate referitoare a teren
Categorie
folosinţă

Suprafaţa
(mp)

Nr Intra
vllaii Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / ReferinţeCrt

curţi
construcţii

.1 DA 400

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

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment 
(“ (m)

1 2 17.39
2 3 1.882
3 4 19.098
4 5 5.205
5 6 2.838
6 7 1.418



J
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Punct
început

Punct
sfâî^it

Lungime segment 
(*• (ni)

7 8 8.797
8 9 1.811
9 10 19.349

10 1 4.686
♦♦ Lungimile segmentelor sunt detemilriateîn plariul de proiecţie Stereo 70 şl surit rotunjite la 1 rnlllmetnj. 

Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât vălpărea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest 
birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la auteritificarea de către notarul public a actelor juridice prin 
care se sting drepturile reale precum şi pentru dezl^terea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt 
susceptibile de orice modificare, in condiţiile legii. \
S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Asistent Regîstratgr,
CLAUDIA - DjIn

Referent,Data soluţionării, 
10-05-2023 
Data eliberării 

/ /

aWop Zlrzt v
(parafa şi ,'.1 l:

rt. .

-^4
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Nr.deîn^istrare i

ĂU!iMinisterul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Zii!

Cabinet ministru
Bel. Libertăţii nr. 16, sector 5
Bucureşti, cod oostal 050706

T; +40 372 111 506 
t'-mail: rninistruOmdrap.ro 
www.mdrac.ro

DOMNULUi lONELlglUNT, PRIMAR 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

Piaţa luliu Maniu, nr. 3, Miunicipiul Zalău, cod poştal 450016
Ai

1

Nr. 42684, 4575/24,04.2023

Stimate domnule primar.

. Ayand in vedere adresa dumneavoastră nr. 101718/2022, înregistrată ia Ministerul Dezvoltării 
• -Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu nr. 4575/MDLPA/2023, cu privire la posibilitatea 
. rectificam titularului dreptului de proprietate înscris în cartea funciară, la un bloc de 

iocuinţe, construit prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, vă comunicăm-că am solicitat 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară un punct de vedere cu privire la 
aspectele semnalate.îh adresa transmisă de dumneavoastră.

.. Referitor la reglementarea situaţiei juridice a locuinţelor pentru tineri din blocul situat în
transmitem ataşat, în copie la prezenta, adresa 

Agenţiei Naţionale^de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 12519/04.04.2023, înregistrată, la 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu nr. 42684/MDLPA/07.04.2023, 
comunicându-se faptul că având în vedere situaţia juridică reală, respectiv regimul juridic al 
imobilului înscris, în CF nr.^63666-C1 Zalău este cel de proprietate privată a statului se va 
pute^a efectua rectificarea înscrierilor din cartea funciară în concordanţă cu situaţia juridică 
reala a imobilului. Astfel, este necesar să vă adresaţi Oficiului de Cadastru si Publicitate 

■ Imobiliara Salaj-pentru actualizarea regimului juridic.

Cu stimă

MINISTRUL DEZvB^inĂR,N, L.UCMR11.0R PUBLICE Şi ADMINISTRAŢIEI

A"" ^

http://www.mdrac.ro
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administraţiei - 
Cabinet Ministru ■
Municipiul Bucureşti, Bd.' Libertăţii nr. 16, sectorul 5, Latura 
nord, cod poştal 050706

în atenţia: Domnului CSEKE ATTILA, ministrul dezvoltării, 

publice şi administraţiei

Referitor la: rectificarea înscrierilor în 
Zalău

lucrărilor

cartea funciară nr. 63666-C1 UAT

Stimate Domnule Ministru

/
Ca urmare

13275/09,03.2023, vă comunicăm următoarele:
Conform dispoziţiilor art. 907 alin. (1) şi (3) 

făcută in cartea funciară 
rectificarea acesteia.

conexat cu nr.

din Codul civil „Când o înscriere 
nu corespunde cu situaţia Juridică reală, se poate cere 

(.^.) Situaţia Juridică reală trebuie să rezulte dintr-o 
recunoaştere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin 
d^Jaroţie data in formă autentică notarială, ori dintr-o hotărâre Judecătorească 
definitiva pronunţată împotriva acestuia, prin care s-a admis acţiunea de fond. (...). »

. potrivit art. 908 alin. (2) din acelaşi act normativ „Rectificarea
înscrierilor in cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, prin declaraţia 
autentica notariala a titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau modificat, fie în 
caz delitisiu, prin hotărâre Judecătorească definitivă. ”

în-speţă, din interpretarea dispoziţiilor art. 6^ alin. 2 din Legea nr. 152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările si' 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 3 din Ordonanţa de urgentă nr 
99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea 
blocului ^situat in cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei' 
produse in data de 14 septembrie 2007, rezultă că în prezent situaţia juridică reală 
respectiv Te<^imul juridic al imobilului înscris în CF nr. 63666-C1 Zalău este cel de 
proprietate privată a Statului. ^ ^^

Pagina 1 / 2........... ...........
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, , I" ^Pl'carea dispoziţiilor legale mai sus citate ţi cu concursul Primăriei
municipiului Zalau se va putea efectua rectificarea înscrierilor din cartea funciară în 
concordanţa cu situaţia Juridică reală a imobilului. Pentru aceasta este necesar’ ca

blicitate Imobiliara Salaj, care are cunoştinţă de situaţia prezentată şi 
acorda sprijinul pentru actualizarea regimului juridic al imobilului î 

■sus precizate. .

care va 
in sensul celor mai

Cu deosebită consideraţie,

Hajnalka llc^ko VIG 
DIRECTOR OENERAL

Vy
Mircea-Viorel POPA 

Director General Adjunct

Pagina 2/2
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Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Cabinet ministru
Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5.
Bucureşti, cod oostal 050706

T; +40 372 111 506 
E-mail: ministru®mdrap.ro

1 PPJi.iÂRiA MUNiCIPJULUI ZALĂU
'i j Ni', cu; ini'p-gisiiare ...NA HAiJNALKA ILDIKO VIG, DIRECTOR GENERAL 

tIA ^AŢIONAL^DE CADASTRU Şl PUBLICITATE IMOBILIARA 

Splaiu /Independentei, nr. 202A, et. 1, Sector 6 Bucureşti, cod poştal 060022
AISEN

Spre ştiinţă:
DOMNULUI IONEL CIUNT, PRIAAARUL MUNICIPIULUI ZALĂU 

PRIAAĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU
Piaţa luliu Maniu, nr. 3, Municipiul Zalău, cod poştal 450016 

^ Nr. 4575/01.03.2023

Stimată doamnă director general.

Vă transmitem, în copie la prezenta, adresa Primăriei Municipiului Zalău 
nr. 101,718/2022, înregistrată la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, 
cu nr. 4575/MDLPA/2023, cu privire la posibilitatea rectificării titularului dreptului de , 
proprietate înscris în cartea funciară, la un bloc de locuinţe, construit prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, având rugămintea de a ne transmite punctul dumneavoastră de vedere cu 
privire la aspectele semnalate în adresa menţionată mai sus.

Faţă de situaţia prezentată în adresa Primăriei Municipiului Zalău, facem următoarele 
precizări:
La data recepţiei blocului de locuinţe, regimul juridic era stabilit conform art. 6^ alin. (2) 
din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv “locuinţele pentru tineri destinate 
închirierii, realizate în condiţiile prezentei lesi, fac obiectul proprietăţii private a statului 
şi sunt administrate, în conformitate cu prevederile legole în materie aflate în vigoare, de 
autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale ' 
sunt amplasate".
în cazul blocului B+C din str. Vineri nf. 5, din municipiul Zalău s-a făcut o derogare de la 
cadrul legal general având în vedere că a fost o situaţie excepţională la acel moment ca 
urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2017, iar un bloc din cartierul 
Dumbrava din municipiul Zalău s-a prăbuşit fiind nevoie de a veni în sprijinul persoanelor 
afectate prin cazarea temporară în blocul din str. Vineri. Astfel, conform prevederilor 
art. 1 din OUG nr. 99/2007, cu modificările ulterioare, locuinţele din cadrul imobilului "Bloc 
B+C", situat în str. Sf. Vineri nr. 5, municipiul Zalău, judeţul Sălaj fac obiectul domeniului 
public al statului şi se administrează de Consiliul Local al Municipiului Zalău, după finalizarea 
construcţiei şi recepţionarea acestora.
De asemenea, conform art. 3 din OUG nr. 99/2007, cu modificările ulterioare, se prevede 
faptul că locuinţele pentru tineri, destinate închirierii din imobilul menţionat mai sus, trec, 
în condiţiile legii organice, în proprietatea privată a statului şi rămâne în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Zalău, cu destinaţia de locuinţe pentru tineri, destinate

in care

n



închirierii, odată cu eliberarea locuinţelor de necesitate, conform prevederilor art. 2 
alin. (2) din acelaşi act normativ.
La data eliberării locuinţelor. Primăria municipiului Zalău nu ne-a notificat să întreprindern 
demersurile pentru iniţierea unui act normativ pentru trecerea locuinţelor din domeniul 
public al statului în domeniul privat al statului, în vederea creării cadrului legal pentru 
vânzarea acestor locuinţe.
De asemenea, pentru ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să poată 
iniţia proiectul de hotărâre a Guvernului este necesar ca Primăria municipiului Zalău să ne 
transmită extrasul de carte funciară din care să rezulte că locuinţele sunt în domeniul public 
al statului.
Conform precizărilor din adresa Prirhărier municipiului Zalău, locuinţele din blocul B+C din 
str. Vineri nr. 5 sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, în 
proprietatea privată a municipiului Zalău. Astfel, este necesară clarificarea situaţiei juridice 
a acestor locuinţe.
Faţă de cele de mai sus şi în vederea reglementării situaţiei juridice a locuinţelor în cauză, 
în vederea vânzării acestora în condiţiile Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere cu 
privire la modalitatea de soluţionare a aspectelor prezentate.

Cu stimă,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE Şl ADMINISTRAŢIEI



MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016 - Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3; Judeţul Sâiaj 
Telefon; (40)260.610550 ' Fax.(40)260.6618'69
http;//www,zaiausj.ro e;-nnail: prinnaria:@zalausj,ro

DIRECŢIA PATRIMONIU 
Nr.lOlTlS din 21.12.2022

Către,

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

DIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI INFRASTRUCTURĂ 
Bd. Libertăţii nr. 16, Latura Nord, sector 5 (sediul Ministerului Justiţiei)
Tel: 0372 114 599 
Fax: 0372 114 533

Referitor: reglementarea situaţiei juridice a unui bloc de locuinţe din Municipiul 
Zalău, modernizat prin programul ANL - locuinţe pentru tineri destinate închirierii

Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin adresa nr. 88794/07.11.2022 a solicitat să le 
comunicăm situaţia juridică actuală a locuinţelor pentru tineri situate în municipiul Zalău, 
str. Sf Vineri nr. 5, bloc B+C (lAIFO), cu 24 unitati locative dat fiind faptul că în 
evidenţele de cadastru si publicitate imobiliară acestea sunt înscrise în proprietatea privată 
a Consiliului Local al Municipiului Zalău.

Referitor la imobilul situat în municipiul Zalău, str. Sfânta Vineri nr. 5, bloc B+C 
(Cămin de nefamilişti LAIFO corp B şi C), cu 24 unitati locative, facem următoarele 
precizări:

- Imobilul a fost dobândit prin cumpărare de la SC lAIFO SA Zalău, în baza 
^ contractului de vânzare - cumpărare nr. 5356/2001, autentificat de către notarul public

Crecan Augustin din Zalău.
- în baza HCL al municipiului Zalău nr. 182/2002 - etajul I, II şi III al imobilul mai 

sus identificat - bloc B+C (Cămin de nefamilişti lAIFO corp B şi C) şi terenul aferent 
imobilului, au fost transmise în administrarea ANL în vederea reabilitării construcţiei în 
vederea obţinerii de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere, pe durata executării 
lucrărilor.

- în baza Protocolului de predare - primire nr. 19019/22.11.2007 a obiectivului de 
investiţii, ANL Bucureşti a predat Consiliului Local al Municipiului Zalău, imobilul situat 
pe strada Sf Vineri. Din întreg condominiul Bloc lAIFO, doar etajele 1, 2 şi 3 au fost 
reabilitate prin programul ANL, iar parterul a rămas în proprietatea privată a Municipiului 
Zalău, astfel cum a fost dobândit prin cumpărare.

La data recepţiei o parte din aceste locuinţe, pentru o perioada determinată au avut 
destinaţia de locuinţe de necesitate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
99/2007 - "'privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea 
blocului situat în cartierul Dumbrava din Mun Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse



în data de 14 septembrie 200T' - perioada în care acestea fac obiectul domeniului public 
al statului fiind administrate de Consiliul Local al Municipiului Zalău (art. 1 alin 1 ăl 
OUG 99/2007). Conf. Art. 3 al OUG 99/2007, odată cu eliberarea locuinţelor de 
necesitate, acestea trec în proprietatea privată a statului si administrarea Consiliului Local
al Municipiului Zalău, cu destinaţia de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, în 
condiţiile legii.

Având în vedere faptul că imobilul a fost dobândit prin cumpărare de către UAT, la 
data efectuării documentaţiilor de apartamentare locuinţele ANL au rămas înscrise în 
evidenţele de cadastru si publicitate imobiliară, în proprietatea privată a Consiliului Local 
al Municipiului Zalău.

- în prezent, toate cele 24 de locuinţe din blocul lAIFO sunt locuinţe de tip ANL, 
dintre care pentru 7 au fost întocmite contracte de vânzare - cumpărare autentificate la 
notar. Pentru un apartament a fost aprobată vânzarea prin HCL nr. 402/2022, dar a fost 
amânată întocmirea contractului, până la clarificarea situaţiei juridice a imobilului.

Precizăm faptul că, vânzarea locuinţelor şi virarea sumelor către ANL Bucureşti s- 
au realizat conform prevederilor legale, chiar dacă imobilul este înscris în mod eronat în 

W Cartea Funciară.
în vederea regleriientării situaţiei juridice a locuinţelor ANL situate în blocul 

LAIFO, am analizat şi identificat împreună cu conducerea OCPI Sălaj, posibilitatea de 
rectificare a titularului dreptului de proprietate înscris în CF, din Consiliul Local al 
Municipiului Zalău, în Stat Român si administrarea Consiliul Local al Municipiului 
Zalău, domeniul privat, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2007, respectiv 
în baza ART. 8 alin (2) al LEGII Nr. 152/1998 din 15 iulie 1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Având în vedere cele de mai sus, pentru a evita generarea unor erori în demersul 
nostru, vă solicităm de urgenţă sprijinul dumneavoastră, în sensul transmiterii acordului 
dumneavoastră privitor la această modalitate de rectificare a situaţiei juridice a imobilului.

Republicată,

PRIMAR 
IONEL CIUN

SECRETAR GENERAL 
MARINA BIANCAFAZACAS

pil€ctor Executiv 
CLAUDIA ARpELEAN

director Executiv 
ALEXANDRU PURA

DP/BAP/BA/2 ex
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AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
9A.Ki.L Ml?.

PROTOCOL
DE PREDARE - PRIMIRE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

f

Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 
Strada Sf. Vineri nr. 5, Bloc B +C, cu 24 u.L, P+3E (et. 1,11,111),

Municipiului Zalău, Judeţul Sălaj.

- în temeiul art. 26, anexa, nr.3 pct .5 lit.c 4) din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările şi completările ulterioare,

- în conformitate cu Procesul Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor nr.^^l^rf din
. 22.11.2007i înregistrat la A.N.L.şi nr^^Jr£f.,din 22.11.2007, înregistrat la Primăria Municipiului

m Zalău, Judeţul Sălaj,
- în conformitate cu art. 1, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 99/04.10.2007,
Se încheie prezentul protocol între:

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în Bucureşti Bulevardul Unirii nr.61, reprezentată 
prin Director General - GHEORGHE POPESCU şi Director General Adjunct Economic - 
NicoIaeChiriac,
Şl

Consiliul Local al Municipiului Zalău cu sediul în Piaţa luliu Maniu nr. 3, Municipiul Zalău, 
Judeţul Sălaj reprezentat prin Primar - CAPÎLNAŞIU SANDU VICTOR RADU,

Art. 1 Obiectul protocolului îl constituie predarea de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi 
primirea de către Consiliul Local al Municipiului Zalău, Judeţul Sălaj, în vederea punerii în 

^ funcţiune, exploatării şi administrării, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/04.10.2007, a 
obiectivului de investiţii situat în Strada Sf. Vineri nr. 5, Bloc B +C, cu 24 u.l., P+3E (et. 1,11,111), 
Municipiul Zalău, Judeţul Sălaj, identificat conform datelor din anexa la prezentul protocol.

Alt. 2 Odată cu predarea de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a obiectivului de investiţii, 
se transmite către Consiliul Local al Municipiului Zalău, Judeţul Sălaj şi terenul situat în 
Municipiul Zalău, Str. Sf. Vineri nr. 5, în suprafaţă de 758,0 mp., teren transmis în folosinţă 
gratuită A.N.L. prin Convenţia nr. 3079/28.01.2003 înregistrată la Consiliul Loca! al Municipiului 
Zalău, Judeţul Sălaj şi nr. 876/31.01.2003 intrare la A.N.L.-Bucureşti./7-4'

Alt. 3 Documentele .privind valoarea obiectivului de investiţii efectuate de către Agenţia 
Naţipnală-vpentru Locuinţe, vor fi transmise Consiliului Local al MunicipiuluLZalău, Judeţul Sălaj, 
dupaîncheierea.plăţilor.afere^^^^

Alt, 4 De la data predării obiectivului de investiţii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, 
răspunderea asupra acestuia, trece în sarcina Consiliului Local al Municipiului Zalău, Judeţul 
Sălaj.
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^ recepţia finală, în perioada de garanţie a obiectivului de investiţii, executantul
lucrărilor S.C. CONSTRUCŢII MONTAJ S.A., are obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa, potrivit legii, 
a tuturor deficienţelor apărute.

Art. 6 în'perioada de garanţie de 2 (doi) ani, de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la
recepţia finală, sunt interzise modificări la proiectul obiectivului de investiţie predate prin prezentul 
protocol.

Art. 7 Prezentul protocol de predare-primire conţine 2 (două) file şi 1 (una)anexă cu 1( una) filă, 
în total de 3 (file) file şi a fost încheiat în 2 (două ) exemplare câte un exemplar pentru fiecare 
parte.

AM PREDAT, AM PRIMIT,

Consiliul Local ai Municipiului Zalău 
Judeţul Sălaj

/PRIMAR
lAŞIU SAf0|J VICTOR RADU,

. I

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

DIRECTOR GENERAL

.primar*
'o /•5^ss

h I1
DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC JgppR EXECUTIV DIR. ECONOMICĂ 

CU BUŞ MARIANANICOLAE CHIRIAC^
ăU

DIRECTOR GBm 
ADALBERf^.

L ADJUNCT DIRECTOR EXECUTIV - DIRECŢIA TEHNICĂ
OPRIŞ DOINADi

H AVIZAT, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 
DIRECŢIA ^RIDICĂ, ORGANIZARE 

Şl fesiMSJŞ^MANE ;

RUXANW'

ŞEF SEVICIU JURIDIC CONTENCIOS 
POPLâTITIA

AT/y^ I

LA MATEI DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA PATRIMONIUr

TUtAIJOAN

Verificat. DIRECTOR EXECUTIV-DIR. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
t

ARDELEAN^LAUDIA
l»l .'

întocmit - Rolea Sorinây 
„ 22.11,2007 /V 

2 (două) exemplare ^
2

L



Bd. Unirii fir. 61, Bl. F3, Bector 3, 030828 Bucureşti, 
Tel: 021 320 44 60, Fax: 021 320 61 10 - Secretariat 
Tel: 021 320 61 22 - Relaţii cu publicul

Web: Wv»Wv:anl.ro

ANEXĂ LA PROTOCOL

Nr. Municipiul
/Oraşul

Suprafaţă teren Regim de 
înălţime

Nr.
unităţi

locative

Proces-Verbal
Recepţie la terminarea Lucrărilorcrt. Amplasament (mp.)

758,0 mp.,
conform Convenţiei nr. 

3079/28.01.2003 înregistrată la 
Consiliul Local al Municipiului 

Zalău, Judeţul Sălaj şi nr. 
876/31.01.2003 intrare la A.N.L.- 

Bucureşti.

din 22.11.2007, înregistrat la
A.N.L.ŞI nr.......... din 22.11.2007,

înregistrat la Primăria Municipiului 
Zalău, Judeţul Sălaj,

nr.
Strada Sf. Vineri nr. 5, Bloc B +C,

241 ZALAU P+3E
Municipiului Zalău, Judeţul Sălaj. (et. 1,11,111),

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

:k^iADALBERTŞAI

întocmit: Rotea Sorina/î

22.11.2007



Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
Bdul. Unirii Nr. 61, Bl. F3, sector 3, Bucureşti

Primăria Municipiului Zalău, 
Nr. .^. S ©

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA 

TERMINAREA LUCRĂRILOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE cu sediul în Bucureşti, B-dul. 
Unirii nr.61, BI.F3, sector 3 privind lucrarea : Amplasament - Str. Sf. Vineri nr. 5, Bloc B+C cu 24 
U.I., P+3E, Municipiul Zalău, Judeţul Sălaj - Locuinţe pentru tineret, destinate închirierii, 
executată în.cadrul contractului nr. 2958 din data de 06.03.2007.

Investitor:

încheiat între executant:
S.C. CONSTRUCŢII MONTAJ S.A. cu sediul în Crişeni, nr. 442, Judeţul Sălaj,

şi investitor:
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE, cu sediul în Bucureşti, B*dul. Unirii 

nr. 61, BI.F3, sector 3, pentru lucrările de:

CONSTRUCŢII Şl INSTALAŢII amplasament: Str. Sf. Vineri nr. 5, Bloc B+C cu 24 u.l., P+3E 
Municipiul Zalău, Judeţul Sălaj - Locuinţe pentru tineret, destinate închirierii - PROIECT 
NR. 3170 din 2006.

1, Lucrăriie au fost executate în baza autorizaţiei nr.490 eliberată de PRIMĂRIA Municipiului 
Zalău ia data'de 05.09.2006 cu valabilitate până la data de 14.03.2010.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în ziua de 22.11.2007 fiind formată din :

• Preşedinte:

• Membri:

Adaibert SARKADI - Director General Adjunct, A.N.L. Bucureşti

- Consiiier Şef, Zona 6 - Municipiul Oradea

- Viceprimarul Municipiului Zalău

Dorel NEGRUŢIU

Onorică ABRUDANU

loan TULAI - Director Executiv, Direcţia Patrimoniu, 
Primăria Municipiului Zaiău

- Consilier, Primăria Municipiului ZalăuMaria BRUDASCA

■Secretar: MihaiCHEREJI - Inspector de specialitate. Zona 6 - Municipiul Oradea, A.N.L. Sălaj

^5



3.Au mai participat la recepţie în calitate de invitaţi:

Proiectant: S.C. PROCONSAL S.A. -Zalău
Alexandru IMRE - Proiectant de Rezistenţă

Executant: S.C. CONSTRUCŢII MONTAJ S.A. 
TralanOPRIŞ - Director General

Inspectoratul Judeţean în Construcţii Sălaj
- Inspector de Stat

M.D.L.P.L. - Direcţia Generală Lucrări Publice - Ordonator principal de credite

Daniel TILE

4. Constatările comisiei de recepţie:

4.1. Din documentaţia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt 
incomplete piesele cuprinse în lista Anexa nr. 1.

Nu este cazul

4.2. Cantităţile de lucrări cuprinse în lista Anexa nr. 2 nu au fost executate.
Nu este cazul

4.3. Lucrările cuprinse în lista Anexa nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.
Nu este cazul

5. în urma constatărilor făcute, comisia propune:

ADMITEREA RECEPŢIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 
amplasament: Str. Sf. Vineri nr. 5, Bloc B+C cu 24 u.l., P+3E, Municipiul Zalău, Judeţul 
Sălaj - Locuinţe pentru tineret, destinate închirierii.

6. Comisia motivează propunerea făcută prin :
Referatul privind modul de respectarea proiectului de execuţie pe parcursul derulării 

lucrărilor întocmit de S.C. PROCONSAL S.A. ■ Zalău
Executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu contractul de execuţie şi ale 

documentaţiei de execuţie.Totodată s-a constatat respectarea prevederilor din autorizaţia de 
construire.

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
Aplicarea şi respectarea prescripţiilor tehnice ISCIR PT Al - 2002 conform Ordinului 
397/2002 privind utilajele din centrala termică

e
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9 Urmărirea comportării în timp a construcţiei conform normativului P130/1999. 
Răspunde-Primăria Municipiului Zalău

9 Pregătirea cărţii tehnice a construcţiei conform Regulamentului HG 273/1994 în 
vederea predării către Primăria Municipiului Zalău

Răspunde: Zona 6 - Municipiul Oradea - A.N.L. Sălaj 
S.C. PROCONSAL S.A. -Zalău

8. Prezentul^proces-verbal, conţinând 3 file, 0 anexe numerotată cu 0 file, în total 3 file, a fost
încheiat astăzi 22.11.2007 în 5 exemplare, la amplasamentul: Primăria Municipiului Zalău, 
Judeţul Sălaj. ^

COMISIA DE RECEPŢIE:
I

Nume şi prenume:

■Preşedinte; Adalbert SARKADI

Semriiăxi^

.........
-i'

ZOHAS• Membri: Dorel NEGRUTIU
t

A / /^
Onorică ABRUDANU

loan TULAI

Maria BRUDASCA i

■ Secretar: MihaiCHEREJI

INVITAT!:

Proiectant: S.C. PROCONSAL S.A. -Zalău 
Alexandru IMRE

Executant: S.C. CONSTRUCŢII MONTAJ S.A.
Traian OPRIŞ

Inspectoratul Judeţean în Construcţii Sălaj 
Daniel TILE ’ ’ -.......

INSI'tCm'iîJi Of '■'’ai' IN CONSIRUCIII
I.S.C.

SEK!A NR. 07
."•IPJ

L
M.D.L.P.L - Direcţia Generală Lucrări Publice - Ordonator principal de credite

3
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PROCES VERBAL 
încheiat azi 20.11,2007

LUCRĂRI DE FINALIZAT

Pentru obiectivul: Locuinţe pentru tineret destinate inchirierii - amplasament 
str. Sf. Vineri nr. 5, corp B + C , total 24 u.l., P + 3E, Municipiul Zalau, judeţul 
Salaj

Faţade, inclusiv soclu si jardiniere 
Sapa in pod 

Ignifligare şarpanta 

Instalaţie electrica in subsol 
Zugrăveli simple in subsol
Curatat subsol si rectificat rigola de evacuare ape accidentale către basa

©

o

©

Teremen de finalizare a Icrarilor 14.12.2007

.PRIMAR»!

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICrPRJLUI ZALAU

Nume si prenume Semnătură J
Gnorica ABRUDANU 
Doina OPRIS 
loanTULAI 

Gheorghe GROZA 
Maria BRUDASCA

MiTORmiA
*l'0012.O7522/20mj^ 

caAB.c.o J^j

H OFICIUL TERITORIAL ANL SALAJ 

Mihai CHEREJI

CONSTRUCTOR
S.C. CONSTRUCŢII MONTAJ S.A. CRISENI

Adrian MURESAN 
Nicolae MITRULY


