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H O T Ă R Â R E A  Nr. 50 

         Din 24 octombrie 2019 

Privind stabilirea suprafetei finale de 6918 mp.,atribuită în administrare, în favoarea Directiei 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, pentru Centrul rezidential a 

persoanelor cu handicap. 

  Consiliul Local al Comunei Nuşfalău,  județul Sălaj, întrunită în şedinţa ordinară din data 

de 24 octombrie 2019 

Având în vedere : 

- referatul de aprobare,ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul comunei, în 

calitate de initiator, 

- HCL nr. 3 din data de 19 martie 2009, privind completarea inventarului domeniului  public al 

comunei Nușfalău, județul Sălaj cu bunurile cuprinse în anexa 1 la prezenta hotarâre; 

-HCL nr.  13 din data de 24 mai 2012 de modificare a HCL nr. 55 din 29 decembrie 2008 privind 

darea în administrare, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, a unui 

teren în suprafață de 5000 mp, pentru înființarea unui centru rezidențial, pentru persoane cu 

handicap. 

- Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr. 51694 a comunei Nușfalău, nr. top. 51694; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 

privind Codul administrativ,  

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. Suprafața finală,  ce se atribuită în administrare, în favoarea Directiei Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, pentru Centrul rezidential a persoanelor cu 

handicap, este de 6918 mp 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredințează primarului Comunei Nușfalău 

și aparatul de specialitate al primarului 

Art. 3. Cu data adoptării prezentei hotarâri ,  HCL nr. 13 din data de 24 mai 2012 de modificare a 

HCL nr. 55 din 29 decembrie 2008 privind darea în administrare, Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sălaj, a unui teren în suprafață de 5000 mp, pentru înființarea unui 

centru rezidențial, pentru persoane cu handicap, își încetează valabilitatea. 
Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică: 

-Instituției prefectului județului Sălaj; 

-Primarului Comunei  Nușfalău 

-Cetățenilor  Comunei Nușfalău; 

- Compartiment buget- contabilitate 

-DGASP Sălaj Zalău  

-Dosar de ședință. 

PREȘEDINTE                                                            CONTRASEMNEAZA  

                                                                                   SECRETAR GENERAL 
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