
 
    R O M Â N I A 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA ŞĂRMĂŞAG 

CONSILIUL LOCAL 

 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 15  
  din 15 februarie 2017 

pentru modificarea anexei  nr.1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Șărmășag  însușită prin Hotărârea nr. 39/2011 și aprobată prin H.G nr.541/2011 
 
               Consiliul local al comunei Şărmăşag, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 15 februarie 2017; 
              Având în vedere:  
- raportul de specialitate nr.811/8 februarie 2017, prin care se propune modificarea  anexei 

nr.1 la HCL.nr.39/2011,privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunei Șărmășag;  

- prevederile art.36,(2) lit.”d” şi ale alin.(6), lit.”a”, pct.4 din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- Expunerea de motive a Primarului comunei Şărmăşag nr.812/8 februarie 2017; 
- Avizul Comisiei de specialitate a consiliului local nr.1004/15 februarie 2017; 

În temeiul art.45 şi ale art.115 alin.(1), lit. „b” din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

Adoptă prezenta, 
H O T Ă R Â R E:    

   Art.1. Consiliul local al comunei Șărmășag  aprobă modificarea elementelor de 
identificare din cadrul Secțiunii 1 - Bunuri  imobile–F Străzi a  anexei nr.1 la Hotărârea nr. 
39/2011,privind însușirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 
Șărmășag după cum urmează: 
- la poziția  nr.134 –str. Florilor-  lungimea  va fi de 1,380 km- Șărmășag, str.Albinei – 

Str.Aleea   Florilor 
- la poziția nr.113 –str.Pomilor – lungimea va fi de 0,807 km- Șărmășag, str. Liliacului-DJ 108 

F – str.Viilor 
 - la poziția  nr.123 – str.Țărmure–lungimea va fi de 1,170 km – Șărmășag, str. Tineretului –  

Casa de Pompe 
-  la poziția nr.117 – str.Turturelelor – lungimea va fi de 1,120 km-Șărmășag, DJ108F – Drum 

european E81 
-  la poziția nr.141 – str.Nova – lungimea va fi de 2,663 km – Lompirt, str.Principală – limita cu 

UAT Bocșa 
   Art.2. Consiliul local al comunei  Șărmășag  aprobă modificarea elementelor de 

identificare din cadrul Secțiunii 1 - Bunuri  imobile–F Străzi a  anexei nr.1 la Hotărârea nr. 
99/2014,privind comletarea anexei nr. 1 la HCL nr.39/2011 privind însușirea  inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag după cum urmează: 
- la poziția nr.10- str.Carierei - lungimea va fi de 2,350 km –Șărmășag,str.Albinei – drum 

european E81 
-la poziția nr.14–str.Aleea Florilor - lungimea va fi de 0,140 km – Șărmășag, str.Minerilor – 

limita intravilan 
-la poziția nr.17 –str.Podul de Fier -  lungimea va fi de 0,900 km 
-la poziția nr.23- str.Subsat  – lungimea va fi de 2,590 km – Lompirt, str.Principală – limita 

UAT Bocșa 



-la poziția nr.27 –str.Poiana - lungimea va fi de 0,988 km-Lompirt – str.Deal – 
SC.Agrohorticola Silvania SRL 

-la poziția nr.36 –str.Livezilor - lungimea va fi de 0,925 km-Ilișua – DJ110 B- SC.Agrohorticola 
SRL  
   Art.3. Consiliul local al comunei  Șărmășag  aprobă modificarea elementelor de 

identificare din cadrul Secțiunii 1 - Bunuri  imobile–F Străzi a  anexei nr.1 la Hotărârea nr. 
104/2015,privind comletarea anexei nr. 1 la HCL nr.39/2011 privind însușirea  inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag după cum urmează: 
- la poziția nr.4- str.Recoltei - lungimea va fi de 0,588 km –Lompirt,str.Subsat – DC 107B 
- la poziția nr.22 – str.Morii – lungimea va fi de 0,300 km – Lompirt, DJ 110B – str.Nova. 

    Art.4. Consiliul local al comunei Șărmășag  aprobă completarea  anexei nr.1 la 
Hotărârea nr. 39/2011,privind însușirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al comunei Șărmășag cu bunurile cuprinse în anexa nr.1, anexă care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

     Art.5. (1)Consiliul local al comunei Șărmășag  abrogă pozițiile pentru bunurile 
cuprinse în anexa nr.1 la Hotărârea nr. 39/2011,privind însușirea  inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag la Secțiunea 1 - Bunuri  imobile–G- Fântâni 
publice ,după cum urmează:158,161,164,165,175,179,181,182 și 184. 

(2)Consiliul local al comunei Șărmășag  abrogă pozițiile pentru bunurile cuprinse în 
anexa nr.1 la Hotărârea nr. 39/2011,privind însușirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Șărmășag la Secțiunea 1 - Bunuri  imobile–I - Podețe ,după cum 
urmează:191,193,194,199,203,204,238,257,258,263,264,271,280-297, 320 și 341. 
  Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
şi Compartimentul buget, contabilitate, salarizare și resurse umane.  

 Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
- Primarul comunei Şărmăşag; 
- Compartiment buget, contabilitate,salarizare și resurse umane; 
- Dosar şedinţă; 
-Dosar hotărâri.- 

 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ, 
DOMBI SZILARD ATTILA     Secretarul  comunei, 
            ANGELA RODICA OROIAN 
 
 
 
Adoptată în şedinţa din data de 15  februarie  2017 
Cu un număr de 13 voturi din numărul total de 15  consilieri în funcţie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA ŞĂRMĂŞAG 
P R I M A R 

Nr.1142/23 februarie 2016 
 

 
 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei  nr.1 la Hotărârea nr. 

39/2011,privind însușirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Șărmășag 

 
 

   
            Având  în vedere Raportul de specialitate al viceprimarului comunei cu nr. 

1141/23 februarie 2016 prin care se propune modificarea și completarea anexei  nr.1 la 

Hotărârea nr. 39/2011,privind însușirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al comunei Șărmășag. 

                         În baza prevederilor   art.36,alin.2, lit.”d”,alin.(6),lit.”a”,pct.4 din Legea 

nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată, consider că sunt respectate 

prevederile legale şi ca urmare propun consiliului local al comunei Şărmăşag  aprobarea 

proiectului de hotărâre. 

 

 
 

P  R  I  M  A  R , 
ATTILA JANOS  DOMBI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA ŞĂRMĂŞAG 
V I C E P R I M A R 

Nr.1141/23 februarie 2016 
 

 
 
 

 
 
 

R  A  P O  R T 
pentru modificarea și completarea anexei 1 a Hotărârii nr.39/2011 privind însuşirea 

inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Şărmăşag 
 
 
 
 

               Conform prevederilor art.36, alin.2 lit.”c” , alin.5,lit.”b” din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, consiliul local administrează domeniul 
public şi privat al comunei. 
              Având în vedere faptul că s-au finalizat măsurătorilor pentru înscrierea în Cartea 
Funciară a imobilelor cuprinse în inventarul domeniului public al comunei  propun 
modificarea și completarea anexei nr.1 la Hotărârea nr. 39/2011,privind însușirea  
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag la  Secțiunea 
I - „Bunuri imobile” , după cum urmează: 
  - la poziția  nr.8 -Cămin cultural Ilișua-  suprafața construită  va fi 425 mp; 
- la poziția nr.8 se completează cu: Anexă  P– suprafața construită 24 mp și terasă P – 
suprafața construită 42 mp. 
 -la poziția  nr.8  - Teren aferent – suprafața va fi de 1023 mp. 
-la poziția nr.2 – Clădire PSI – suprafața va fi de 470 mp. 
  Faţă de cele prezentate consider că sunt respectate prevederile legale pentru a se 
putea cuprinde în domeniul public al comunei aceste imobile  şi propun adoptarea unei 
hotărâri în acest sens. 
 
 
 

V I C E P R I M A R, 
GOMBOS ZSIGMOND 

 


