ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 258/2016 privind
trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Cluj în domeniul public
al Statului Român, cu modificările ulterioare

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 30687/2019 la Proiectul de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 258/2016 privind trecerea unui
imobil din domeniul public al Județului Cluj în domeniul public al Statului Român, cu
modificările ulterioare, propus de Vicepreședintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul
Marius Mînzat, însoțit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 30687/2019 şi de avizele emise de Comisiile
de specialitate nr. 1, 4 și 5;
Luând în considerare prevederile:
➢ art. 2, ale art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62
din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
➢ art. 141 - 155, ale art. 221 - 222 și ale art. 224 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Cluj nr. 143/2016;
În conformitate cu prevederile:
➢ art. 173 alin. (1) lit. c), ale art. 285 – 287 și ale art. 293 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
➢ art. 858 - 870 din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 136 și
art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
hotărăște:
Art. 1. Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 258/2016 privind trecerea unui
imobil din domeniul public al Județului Cluj în domeniul public al Statului Român, cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut:
„(3) Dacă în termen de 10 ani de la data de la care prezenta hotărâre produce
efecte nu se încep lucrările la obiectivul de investiții prevăzut la alin. (2) sau nu se
păstrează destinaţia acestuia, imobilul transmis potrivit prevederilor alin. (1) revine de
drept în domeniul public al Județului Cluj şi în administrarea Consiliului Județean Cluj.”
Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Președintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în
termenul prevăzut de lege, Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum şi
Prefectului Județului Cluj şi se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului
Judeţean Cluj şi pe pagina de internet ”www.cjcluj.ro”
p. PREŞEDINTE,
Alin Tișe
Nr. 176 din 29 august 2019

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 30
voturi “pentru”. Consilieri judeţeni în funcţie: 37, din care prezenţi: 30.

