ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind numirea Comisiei de stabilire şi evaluare a unui teren aflat
în patrimoniul societății Transilvania Construcţii S.A.

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 26717/2019 la Proiectul de hotărâre privind
numirea Comisiei de stabilire şi evaluare a unui teren aflat în patrimoniul societății Transilvania
Construcţii S.A., propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, însoţit de
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Cluj cu nr. 26717/2019 şi de Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 3;
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. 221-224 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2016
În conformitate cu dispozițiile:
➢ art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;
➢ art. 12 alin. (1) din Legea privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării nr.
137/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
➢ art. 142 alin. (1) din Legea privind societățile, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
➢ art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor
terenuri deţinute de societaţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi
completările ulterioare;
➢ art. 142 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii
nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și
completările ulerioare;
➢ art. 2 – 4 din Criteriile nr. 2665/1C/311/1992 privind stabilirea şi evaluarea
terenurilor aflate în patrimoniul societaţilor comerciale cu capital de stat, aprobate de
Ministrul Finanţelor şi Ministrul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului, 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, cu modificările
ulterioare;
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, cu modificările
ulterioare;
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1. Se numește Comisia de stabilire și evaluare a unui teren aflat în patrimoniul
societății Transilvania Construcţii S.A. în următoarea componenţă:
a) Preşedinte: domnul Timofte Mircea
b) Membri:
domnul Barz Lucian
domnul Zah Dragoș Eugen
domnul Remus Cîrlan
c) Secretar: doamna Vîtcă-Megyes Ildiko-Julia.

Art. 2. La data comunicării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Cluj
nr. 208 din 31 iulie 2014 privind numirea Comisiei de stabilire şi evaluare a terenurilor aflate în
patrimoniul S.C. "TRANSILVANIA CONSTRUCŢII" S.A., în vederea eliberării Certificatului de
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.
Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul
prevăzut de lege, Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; societății Transilvania Construcţii
S.A., precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul
Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet ”www.cjcluj.ro”.

p. PREŞEDINTE,
Alin Tişe

Nr. 191 din 30 septembrie 2019

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 33 voturi
“pentru” și 3 ”abțineri”. Consilieri judeţeni în funcţie: 37, din care prezenţi: 36.

