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R A P O R T  D E  A C T I V I T A T E  

A n u l  2 0 2 0  
 

I. PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL 
 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

1 Inventarierea si 
clasarea/declasarea 

monumentelor istorice 
 
Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata, art. 8, 
12-22; 
   
Ordinul  nr. 2260 din 
18/04/2008 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice de clasare si 
inventariere a monumentelor 
istorice; 
 
Ordinul nr. 2684 din 
18/06/2003 privind 
aprobarea Metodologiei de 
întocmire a Obligatiei privind 
folosinta monumentului 

1.Documentatii de inventariere redactate / actualizate 

 

- în cadrul DJC Sălaj s-au întocmit un număr de 25 
de Fişe analitice de inventariere la obiective 
monument istoric din judeţ;  

-  la solicitarea DJC Sălaj, pe baza informaţiilor 
primite din partea autorităţilor locale,  s-a întocmit 
inventarierea imobilelor monument istoric  la care 
au avut loc modificări în statutul juridic, respectiv 
apartenenţa de proprietate a imobilelor monument  
la consiliul local; 

- la solicitarea DJC Sălaj, autoritațile 
administrației publice locale au transmis 
confirmarea adreselor pentru monumentele 
istorice de pa raza UAT urilor de competență, în 
vederea actalizării LMI 

 
 

  

2. Documentatii transmise la INP în vedere a actualizării/corectării datelor din inventarul monumentelor istorice / 
LMI 

 

                                   MINISTERUL CULTURII 
     Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj 

 
 Piaţa Iuliu Maniu, nr. 13, Zalău – 450016 – RO, Tel: 004-0260-661757, Fax: 004-0260-661797,  

e-mail: djccpcnsj@yahoo.com, djcsalaj@gmail.com, http://djcsj.cultura.ro  
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istoric si a continutului 
acesteia 

 
 

 DJC  Sălaj a tranmise către INP un număr de 29 
de Referate pentru actualizare LMI,  completate cu 
documentaţii constând în: 

- documente expropiere în situaţiile 
dispariţiei unor elemente din ansambluri 
urbane protejate. 

- situaţie monumente dispărute  

- documente privind schimbarea situaţiei 
juridice la imobile monument istoric  

- evidenţa imobilelor prezentată  pe teritorii 
administrative locale / municipii- oraşe- 
comune  

 
 

Se păstrează în permanență legătura cu 
responsabilii de zonă din cadrul INP, am creat o 
platformă comună pe care se adaugă periodic 
informații 

 

3. Imobile / situri pentru care s-a declansat procedura de clasare  

 
- nu este cazul 

 
- nu este cazul 

 
 
 

4. Imobile / situri pentru care s-a declansat procedura de declasare  

 
Castelul BAY- monument de categorie B, având 
Cod LMI: SJ-II-m-B-05134 

 

 
La cererea beneficiarului,Comuna Treznea,  s-a 
declanșat procedurade declasare a imobilului 
monument istoric, situat la adresa: sat Treznea, 
nr. 245, jud. Sălaj 
 

 

5. Obligatii privind folosinta monumentului istoric, elaborate si transmise proprietarilor / administratorilor  

1. Biserica de lemn ”Sf. Arhangheli Mihail și 
Gavril”- loc. Brusturi 
 

2. Biserica de lemn ”Adormirea Maicii 
Domnului”- loc. Zimbor 

1. Cod LMI: SJ-II-m-A-05026 
 
 

2. Cod LMI: SJ-II-m-A-05148 
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3. Cazinoul Asociația Meșteșugarilor, azi 
Muzeul Județean de Istorie și Artă , secția de 
istorie- mun. Zalău 
 

 
4. Bancă, azi Muzeul Județean de Istorie și Artă 

”Ioan Sima”, mun. Zalău 
 

 
5. Cazarma ”General Dragalina”, azi Centrul 

Militar Județean- mun. Zalău 
 

 
6. Ansamblul bisericii reformate (Biserica 

reformată)- mun. Zalău 
 
 

7. Ansamblul bisericii reformate (casa parohială 
a bisericii reformate)- mun. Zalău 

 
 
8. Fosta primărie- mun. Zalău 

 
 
9. Clădire administrativă- mun Zalău 

 
 
10. Casă- mun. Zalău 

 
 
 
11. Ansamblul Castelului Wesselenyi (Grajd)- 

oraș Jibou 
 
12. Direcția de Sănătate Publică- mun. Zalău 

 
 

3. Cod LMI: SJ-II-m-B-05007 
 
 
 
 

4. Cod LMI: SJ-II-m-B-04989 
 

 
 

5. Cod LMI: SJ-II-m-B-04985 
 
 

 
6. Cod LMI: SJ-II-a-B-05001 

                 SJ-II-m-B-05001.01 
 
 

7. Cod LMI: SJ-II-a-B-05001 
                 SJ-II-m-B-05001.02 
 
 

8. Cod LMI: SJ-II-m-B-20998 
 

 
9. Cod LMI: SJ-II-m-B-21009 

 
 

10. Cod LMI: SJ-II-m-B-05004 
 
 
 

11. Cod LMI: SJ-II-m-B-05075.06 
 
 

12. Cod LMI: SJ-II-m-B-04994 
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13. Prefectura veche, azi Primăria Municipiului 

Zalău 
 
 
14. Protopopiatul Ortodox- Zalău 

 
 
 
 
 
 
15. Ansamblul Cetății Bathory (bastioane, zid de 

 incintă, poartă)- Oraș Șimleu Silvaniei 
 
 
 
 
 
16. Ansamblul bisericii reformate (biserică, 

clopotnița de lemn)- sat Coșeiu 
 
 
 
 
17. Biserica reformată- oraș Cehu Silvaniei 

 
 
 

18. Ansamblul bisericii reformate (biserica, 
clopotnița de lemn)- sat Mineu 

 
 

 

 
 
 

13. Cod  LMI: SJ-II-m-B-04991  
 
 
 

14. Cod LMI: SJ-II-m-B-04999 
 
 
 
 
 
 

15. Cod LMI: SJ-II-a-A-05126 
                 SJ-II-m-A-05126.01 
                 SJ-II-m-A-05126.02 
                 SJ-II-m-A-05126.03 
 
 
 

16. Cod LMI: SJ-II-a-A-05042 
                 SJ-II-m-A-05042.01 
                 SJ-II-m-B-05042.02 
 
 
 

17. Cod LMI: SJ-II-m-A-05034 
 
 
 

18. Cod LMI: SJ-II-a-A-05083 
                 SJ-II-m-A-05083.01 
                 SJ-II-m-B-05083.02 
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19. Ansamblul castelului Beldy, azi Spitalul de 
bolnavi neuropsihici- oraș Jibou 

19. Cod LMI: SJ-II-a-B-05076 
                 SJ-II-m-B-05076.01 
                 SJ-II-m-B-05076.02 
 

2. 
Avizarea si inspectia / 
controlul interventiilor 
asupra monumentelor 
istorice 

 
 

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata, art. 24-
25, art. 26, alin. 14; 

 

6. Avize acordate in baza Legii 422/2001 pentru interventii la monumentele istorice, in zona de protectie a 
monumentelor istorice sau in zone construite protejate 

 

 
1. Aviz nr. 1/ZCP/13.02.2020 privind 

obiectivul ”Reabilitare, Modernizare, 
Extindere și dotare cămin cultural” 

 
 
 
 

2. Aviz nr. 2/ZP/ZCP/13.02.2020 privind 
obiectivul ,,Demolare Construcții 
Existente” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aviz nr. 3/ZP/13.02.2020 privind 
obiectivul ,,Desfacere parapet fereastră la 
imobil” 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Imobil situat în zona construită protejată, 

stabilită prin PUG, loc. Gârceiu, nr. 203, 
com. Crișeni. Beneficiar: Com. Crișeni 

 
 
 
 
2. Imobile situate în zona de protecție a 

Ansamblului Urban ,,Strada 22 
Decembrie 1989”, cod LMI: SJ-II-a-B-
04986 și în  zona de protecție a imobilului  
Primăria Municipiului Zalău, monument 
istoric, având cod LMI: SJ – II – m – B – 
04991, loc. Zalău, str. Parcului, nr. 1, 
Beneficiar: SC MANAGER SRL 

 
 
 
 

3. imobil situat în zona de protecție a 
monumentelor istorice:  Ansamblul 
bisericii romano-catolice, având cod 
LMI: SJ-II-a-B-04997, Școala de fete azi 
Școala Gimnazială ,, Simion Bărnuțiu” 
având cod LMI: SJ – II – m – B – 04996 
și  ,,Fosta Primărie” având cod LMI SJ – 
II – m – B – 20998, Beneficiar BORA 
ALEXANDRU – OCTAVIAN 
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4. Aviz nr. 4/ZP/13.02.2020 privind 
obiectivul ,,Înființare casă de ceremonii 
funerare” 
 

 
 

5. Aviz nr. 5/MI/13.02.2020 privind 
obiectivul ,,Reabilitare fațadă” la Biserica 
Adormirea Maicii Domnului 

 
 
 

6. Aviz nr. 6/ZP/27.02.2020 privind 
obiectivul ,,Dezmembrare imobil” 

 
 
 
 
 

7. Aviz nr. 7/ZP/12.03..2020 privind 
obiectivul ”Construire sală de ceremonii 
funerare și împrejmuire incintă” 

 
 

 
 

8. Aviz nr. 8/ZP/12.03..2020 privind 
obiectivul ,,Modificări de 
compartimentare nestructurală, 
demontabilă realizată din materiale ușoare 
și amplasare firmă luminoasă””Construire 
sală de ceremonii funerare și împrejmuire 
incintă” 
 

 
 

4. imobil situat în zona de protecție a 
Biserici de lemn ,,Sf. Arhangheli Mihail 
și Gavril”, cod LMI SJ-II- m -A -05040, 
beneficiar: com. Românași 

 
 

5. imobilul este monument istoric având cod 
LMI SJ - II – m – B - 04984.01, 
Beneficiar: PAROHIA ORTODOXĂ 
ROMÂNĂ – ZALĂU 

 
 

6. imobil situat în zona de protecție a 
monumentului istoric ,,Fântână de 
piatră”, cod LMI SJ-III- m -B -05153, 
Beneficiar: SERVICIUL DE 
TELECOMUNICAȚII SPECIALE 

 
 

7. imobil situat în zona de protecție a 
monumentului istoric Biserica Reformată 
Coșeiu, cod LMI: SJ-II-m-A-05042.01, 
Beneficiar: Comuna Coșeiu 

 
 

8. imobil situat în zona de protecţie a 
monumentului istoric Şcoala de fete, azi 
Şcoala “Simion Bărnuţiu”, cod SJ-II-m-
B-04996, Beneficiar: ING Bank NV 
Amsterdam- Suc. București 
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9. Aviz nr. 9/ZP/12.03..2020 privind 
obiectivul ,,Construire casă familială și 
împrejmuire teren” 
 
 

 
 

10. Aviz nr. 10/MI/12.03..2020 privind 
obiectivul ,,Reabilitare instalații de 
încălzire Biserica reformată Zăuan” 
 
 
 

 
 
 

11. Aviz nr. 11/ZP/30.04.2020 privind 
obiectivul ,,Construire Centru Wellness, 
amenajări exterioare și împrejmuire 
teren” 
 
 
 
 
 
 

 
12. Aviz nr. 12/ZP/30.04.2020 privind 

obiectivul,,Reabilitare, modernizare și 
dotare Liceul Tehnologic Gheorghe Pop 
de Băsești” 

 
 

13. Aviz nr. 13/ZP/30.04.2020 privind 
obiectivul  ,,Reabilitare, modernizare și 
dotare Liceul Tehnologic Gheorghe Pop 
de Băsești” 

9. imobil situat în zona de protecție a 
Ansamblului Urban ”Strada 22 
Decembrie 1989”, cod LMI: SJ-II-a-B-
04986, Beneficiar: Domnul Vitan Matyas 
și soția Vitan Piroska 

 
 

10. imobil monument istoric, cod LMI: SJ-II-
m-B-05144, Situl arheologic de la Zăuan- 
Temetõdomn, cod LMI: SJ-I-s-B-04981 
și Așezarea Starčevo- Cris de la Zăuan- 
Cimitir, cod RAN: 141768.06, 
Beneficiar: Parohia Reformată Zăuan 

 
 

11. imobil situat în zona de protecție a 
Ansamblului Urban ,,Strada 22 
Decembrie 1989”, cod LMI: SJ-II-a-B-
04986 și în  zona de protecție a imobilului  
Primăria Municipiului Zalău, monument 
istoric, având cod LMI: SJ–II–m–B-
04991,  Beneficiar: S.C. MANAGER 
S.R.L. 
 
 
 
 

12. imobil situat în zonă de protecţie, stabilită 
prin PUG, str. Libertății, nr. 8, Beneficiar: 
ORAȘUL CEHU SILVANIEI 

 
 
 

13. imobil situat în zonă de protecţie, stabilită 
prin PUG, str. Trandafirilor, nr. 35 
Beneficiar: ORAȘUL CEHU 
SILVANIEI 
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14. Aviz nr. 14/ZP/30.04.2020 privind 

obiectivul  ,, Construire creșă cu două 
grupe, spații anexe și împrejmuire” 

 
 
 
 

15. Aviz nr. 15/ZP/30.04.2020 privind 
obiectivul  ,,Reabilitare, modernizare, 
extindere și dotare Școala Gimnazială nr. 
1, com. Dragu” 
 

 
 

 
16. Aviz nr. 16/ZP/18.05.2020 privind 

obiectivul  ,,Construire casă familială, 
anexă și împrejmuire proprietate, 
branșamente  utilități” 

 
 
 

17. Aviz nr. 17/ZP/02.06.2020 privind 
obiectivul ,,Mansardare parțială imobil” 
 

 
 
 

18. Aviz nr. 18/ZP/02.06.2020 privind 
obiectivul ,,Construire imobil cu funcțiuni 
mixte P+2, amenajări exterioare, 
racorduri și branșamente” 

 
 
 

 
14. imobil situat în zona de protecție a 

Ansamblului Urban ,,Strada Andrei 
Șaguna”, cod LMI: SJ-II-a-B-05000, 
Beneficiar: PAROHIA REFORMATĂ 
ZALĂU 

 
 

15. imobil situat in zona de protecție a 
imobilului monument istoric Biserica de 
lemn ”Sf. Vasile cel Mare”, cod LMI: SJ-
II-m-A-05051 și Ansamblul Castelului 
Bethlen, cod LMI: SJ-II-a-A-05052; 
Beneficiar: Comuna Dragu 

 
 

16. imobil situat în zona de protecție a 
Bisericii reformate, cod LMI: SJ-II-m-B-
05130, Beneficiar: Doamna Drăgulescu 
Viorica- Cornelia 
 
 
 

17. imobil situat în zona de protecție a 
Bisericii reformate, cod LMI: SJ-II-a-A-
05126, Beneficiar: Domnul Dobai Attila 
Imbre. 
 
 

18. imobil situat în zona construită protejată 
prin P.U.G., Beneficiar: SC CONTI SRL 
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19. Aviz nr. 19/MI/02.06.2020 privind 
obiectivul ,, Intervenție în regim de 
urgență la Biserica “Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavril”- sat Zalnoc, com. 
Bobota” 

 
 

20. Aviz nr. 20/MI/21.08.2020 privind 
obiectivul ,, Intervenție în regim de 
urgență la Biserica de lemn “Adormirea 
Maicii Domnului”- sat Răstolțu Deșert, 
com. Agrij” 

 
 

21. Aviz nr. 21/MI/13.08.2020 privind 
obiectivul ,,Renovare fațadă principală 
corp C1 și înlocuire poartă- Școala 
Gimnazială ”Simion   Bărnuțiu” 
 
 

22. Aviz nr. 22/ZP/03.09.2020 privind 
obiectivul ,,Amplasare construcții cu 
caracter provizoriu ”Dr. Max”, firmă și 
casetă reclamă  luminoasă” 
 

 
 
 
 
 
 

23. Aviz nr. 23/MI/15.09.2020 privind 
obiectivul Intervenție de urgență la 
Biserica “Înălțarea Domnului”- sat Porț, 
com. Marca 

 
 

19. imobil monument istoric, cod LMI: SJ-II-
m-B-05143, Beneficiar: Parohia 
Ortodoxă Zalnoc 

 
 
 
 

20. imobil monument istoric, cod LMI: SJ-II-
m-B-05103, Beneficiar: Parohia 
Ortodoxă Răstolțu Deșert 

 
 
 
 

21. imobil monument istoric, cod LMI: SJ-II-
a-B-04996, beneficiar: Municipiul Zalău 

 
 
 
 

22. imobil situat în zona de protecţie a 
monumentelor istorice: Direcția 
Județeană pentru Cultură Sălaj, cod LMI: 
SJ-II-m-B-04995, Colegiul Național 
Silvania, cod LMI: SJ-II-m-B-05006, 
Primăria Mun. Zalău, cod LMI: SJ-II-m-
B-04991, beneficiar: SC SENSIBLU 
SRL 
 

 
 

23. imobil monument istoric, cod LMI: SJ-II-
m-B-05098, beneficiar: Parohia Unită cu 
Roma Greco- Catolică Porț 
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24. Aviz nr. 24/ZP/01.10.2020 privind 
obiectivul ,,Extindere și mansardare casă 
familială” 

 
 
 
 

25. Aviz nr. 25/ZCP/01.10.2020 privind 
obiectivul ,,Construire casă familială 
D+P+E” 

 
 
 

26. Aviz nr. 26/ZP/01.10.2020 privind 
obiectivul ”Realizare gard la stradă” 

 
 
 
 
 
 

27. Aviz nr. 27/ZP/01.10.2020 privind 
obiectivul ” Reabilitare, modernizare 
construcție înscrisă în C.F. nr. 53734, nr. 
Cad. 53734- C1 și schimbare destinație 
din școală în cămin cultural” 

 
 

28. Aviz nr. 28/MI/01.10.2020 privind 
obiectivul ,, Înlocuire pardoseală la 
Biserica Reformată din Șimleu Silvaniei” 

 
 
 

29. Aviz nr. 29/ZP/12.11.2020 privind 
obiectivul “Modernizare, extindere și 

24. imobil situat în zona de protecție a 
Ansamblului Urban ”Strada 22 
Decembrie 1989”, cod LMI: SJ-II-a-B-
04986, beneficiar: Domnul ROSTAȘ 
SEVERIAN 
 
 

25. imobil situat în zona construită protejată 
prin P.U.G., beneficiar: Doamna Roxana 
Florina SABOU și soțul Vlad- Ionuț 
SABOU 
 
 

26. imobil situat în zona de protecție a 
monumentului istoric Biserica de lemn 
”Sf. Mihai și Gavril” din Poarta Sălajului, 
cod LMI: SJ-II-m-A-05095, beneficiar: 
Domnul SZILAGHYI Ovidiu- Călin și 
soția SZILAGYI Elena 
 

 
27. imobil situat în zona de protecție a 

monumentului istoric Biserica de lemn 
”Sf. Mihai și Gavril”, cod LMI: SJ-II-m-
B-05022, beneficiar: COMUNA 
HERECLEAN 

 
 

28. imobil monument istoric, cod LMI: SJ-II-
m-B-05130, beneficiar: Biserica 
Reformată Șimleu Silvaniei 
 
 
 

29. imobil situat în zona de protecţie a 
monumentului istoric Biserica de lemn 
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dotare grădiniță, loc. Voievodeni, com. 
Dragu, nr. 118” 

 
30. Aviz nr. 30/ZCP/12.11.2020 privind 

obiectivul ,,Amplasare panou firmă” 
 
 
 
 
 

31. Aviz nr. 31/ZCP/12.11.2020 privind 
obiectivul ,,Construire sediu Primăria 
Cizer” 

 
 

32. Aviz nr. 32/ZP/12.11.2020 privind 
obiectivul ,,Reabilitare, modernizare și 
dotare Liceul Tehnologic Gheorghe Pop 
de Băsești” 

 
 

33. Aviz nr. 33/ZP/12.11.2020 privind 
obiectivul ,,Reabilitare, modernizare și 
dotare Liceul Tehnologic Gheorghe Pop 
de Băsești” 

 
 
 

34. Aviz nr. 34/ZP/03.12.2020 privind 
obiectivul ”Consolidare, reparare și 
înlocuire panouri gard existent aferent 
proprietății Parohiei Ortodoxe- comuna 
Creaca” 

 
 

”Sf. Mihai și Gavril” , cod LMI: SJ-II-m-
A-05142, beneficiar: Comuna Dragu 
 

30. imobil situat în interiorul limitei 
construite protejate a orașului Zalău, jud. 
Sălaj, beneficiar: SC CAREMIL  SRL 
 

 
 
 

31. imobil situat în zona construită protejată 
prin P.U.G., beneficiar: Comuna Cizer 

 
 
 

32. imobil situat în zonă de protecţie, stabilită 
prin PUG, str. Libertății, nr. 8 beneficiar: 
Orașul Cehu Silvaniei 

 
 
 

33. imobil situat în zonă de protecţie, stabilită 
prin PUG, str. Trandafirilor, nr. 36, 
beneficiar: Orașul Cehu Silvaniei 

 
 
 

 
34. imobil situat în zona de protecție a 

monumentului istoric Biserica de lemn 
”Sf. Ierarh Nicolae” din comuna Creaca, 
cod LMI: SJ-II-m-A-05044, beneficiar: 
Parohia Ortodoxă Română Creaca 

7. Controlul interventiilor efectuate la monumentele istorice / zone de protectie / zone construite protejate  
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DJC Sălaj efectuează periodic și permanent, 
monitorizări în scopul identificării stării de 
conservare a imobilelor monument istoric şi a 
celor aflate în zonele construite protejate. 
La nivelul anului 2020 au fost efectuate un număr 
de 28 monitorizări a stării de conservare și 
securitate a monumentelor istorice, dar şi 
stadiullucrărilor, în colaborare cu diriginţii de 
şantier, la lucrările aflate în execuţie şi care au 
trecut prin etapele de avizare în comisiile de 
specialitate CZMI sau după caz în CNMI. 
 
 

  

3. Formularea de propuneri 
privind obiectivele 

susceptibile de includere in 
PNR, informarea MC 

privind stadiul lucrarilor 
prevazute in PNR pentru 

judetul de competenta 
 

OMC 2080/27.02.2012 - ROF 
a Directiilor Judetene pentru 

Cultura si Patrimoniu 
National, respectiv a 

municipiului Bucuresti 

8. Propuneri formulate privind obiectivele susceptibile de includere in PNR 

 

 
DJC Sălaj a props un număr de 5 biserici 
monument istoric, aflate intr-o avansată stare de 
degradare, spre a fi incluse în Planul Național de 
Restaurare, finanțat de MC. 
 

  

9. Informari transmise la MC privind stadiul lucrarilor prevazute in PNR pentru judetul de competenta 

În decursul anului 2020, județul Sălaj nu a avut 
obective incluse și nu s-au înregistrat solicitări de 
avizare de intervenţii la obiective din PNR. 

  

4. 

Avizarea documentatiilor de 
urbanism 

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata 

10. Avize acordate pentru PUG, PUZ, PUD-uri (si regulamentul local aferent acestora) referitoare la monumente 
istorice / zone de protectie / zone construite protejate – monumente categoria B 

 

1. Aviz nr. 38/ 12.11.2020 privind obiectivul 
 „Scoaterea din circuit agricol a terenului 
pentru PUZ – Amenajare complex 
arheologic Porolissum - Moigrad; 

 
 

1. Loc. Moigrad, Com. Mirșid, jud. Sălaj  
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Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si 
urbanismul 

Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul şi 
de elaborare şi actualizare a 
documentaţiilor de urbanism 
din 26.02.2016 

 

11.Avize acordate pentru PUD-uri si proiecte de executie in zone de protectie / zone construite protejate – monumente 
categoria A  

n 
- nu este cazul 

 

 
- nu este cazul 

 
- nu este cazul 

12. Avize acordate pentru documentatii tehnice referitoare la monumente istorice – categoria B, zone de protectie si 
zone construite protejate – monumente categoria B  

1. Aviz nr. 10/MI/12.03..2020 privind 
obiectivul ,,Reabilitare instalații de 
încălzire Biserica reformată Zăuan” 

 
 
 
 

 
2. Aviz nr. 19/MI/02.06.2020 privind 

obiectivul ,, Intervenție în regim de 
urgență la Biserica “Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavril”- sat 
Zalnoc, com. Bobota” 

 
 

3. Aviz nr. 20/MI/21.08.2020 privind 
obiectivul ,, Intervenție în regim de 
urgență la Biserica de lemn 
“Adormirea Maicii Domnului”- sat 
Răstolțu Deșert, com. Agrij”  

 
 

4. Aviz nr. 23/MI/15.09.2020 privind 
obiectivul Intervenție de urgență la 
Biserica “Înălțarea Domnului”- sat 
Porț, com. Marca 

 
 

1. imobil monument istoric, cod LMI: SJ-II-
m-B-05144, Situl arheologic de la Zăuan- 
Temetõdomn, cod LMI: SJ-I-s-B-04981 
și Așezarea Starčevo- Cris de la Zăuan- 
Cimitir, cod RAN: 141768.06, 
Beneficiar: Parohia Reformată Zăuan 

 
 

2. imobil monument istoric, cod LMI: SJ-II-
m-B-05143, Beneficiar: Parohia 
Ortodoxă Zalnoc 

 
 
 
 

3. imobil monument istoric, cod LMI: SJ-II-
m-B-05103, Beneficiar: Parohia 
Ortodoxă Răstolțu Deșert 

 
 
 
 

4. imobil monument istoric, cod LMI: SJ-II-
m-B-05098, beneficiar: Parohia Unită cu 
Roma Greco- Catolică Porț 
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5. Aviz nr. 28/MI/01.10.2020 privind 
obiectivul ,, Înlocuire pardoseală la 
Biserica Reformată din Șimleu 
Silvaniei” 
 

 

5. imobil monument istoric, cod LMI: SJ-II-
m-B-05130, beneficiar: Biserica 
Reformată Șimleu Silvaniei 
 

Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, 
 
OMC nr. 3037 din 20 iulie 
2020 pentru aprobarea 
procedurii privind notificarea 
prealabilă şi emiterea 
acordului scris 

 

13.Avize acordate pentru documentatii privind lucrarile de intretinere si reparatii curente – monumente categoria A 

 
1. Aviz nr. 186/CA/2020 privind lucrările de 

restaurare și reconstrucție a vitraliilor 
Biserica reformată, sat/com. Nușfalău, 
jud. Sălaj 

 

 
1. Imobil monument istoric, cod LMI: 

SJ-II-m-A-05089, str. Petofi Sandor, 
nr.19, sat/com. Nușfalău, jud. 
Sălajbeneficiar: Parohia Reformată 
Nușfalău 
 

 

 
14.Acorduri scrise/comunicări emise/redactate  în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în conformitate  cu OMC nr. 3037 din 20 iulie 2020 pentru aprobarea 
procedurii privind notificarea prealabilă şi emiterea acordului scris 

 

  
- nu este cazul 

 
 

 
- nu este cazul 

 

 
- nu este cazul 

 

5. Consultanta de specialitate 
acordata pentru protejarea 

monumentelor istorice 

14. Monumentele pentru care s-a solicitat consultarea – tema consultarii 

 

1. Cerere consultare cu  nr. 742 din 
09.07.2020 pentru obietivul ”Reabilitare 
ansamblu Conac Hatfaludy, construire 
corpuri noi cu funcțiune de bucătărie și 
sală multifuncțională, realizare drum de 
acces pe parcelă, împrejmuiri, amenajări 
exterioare, branșamente și racorduri la 
utilități” 

 
 

2. Cerere consultare cu nr. 876 din 12. 
08.2020 pentru obiectivul ”Extindere și 
mansardare clinică stomatologică ” 

1. Imobil monument istoric, cod LMI: SJ-II-
m-B-05062, str. Stadionului, nr, 6, loc. 
Hida, jud. Sălaj, beneficiar: S.C. 
ERRIGAL TRIUMF INVESTIŢII S.R.L 

 
 
 
 
 

2. Imobil monument istoric , cod LMI: SJ-
II-a-B-04996, str. 22 Decembrie 1989, nr. 
41, mun. Zalău, jud. Sălaj, beneficiar: 
Hiriczko Sandor 
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6. 

Exercitarea dreptului de 
preemptiune 

  
Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata 
 
OMC 2118/07.03.2007 – 
Metodologie privind 
exercitarea dreptului de 
preemptiune al statului 
roman... 

15. Monumentele istorice care au facut obiectul exercitarii dreptului de preemptiune   

  

 

 
1. Înștiințare privind intenția de vânzare 

pentru nr. 53 din 21.01.2020 pentru 
obiectivul Casă, str. Piața 1 Decembrie 
1918, bl. 8, ap. 6 

DJC Sălaj a transmis, conform metodologiei 
existente, răspunsul privond neexercitarea 
dreptului de preempțiune. 

 
1. Imobil monument istoric, cod LMI- SJ-II-

m-B-09483, str. Piața 1 Decembrie 1918, 
bl. 8, ap. 6, beneficiar: Boros Iuhos Attila 
Csaba și soția Boros Iuhos Gtongyi 

 

7. 
Respectarea prevederilor 

legale privind protejarea si 
punerea in valoare a 

monumentelor istorice 
 
Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata 
 

 
Hotararea de guvern nr. 
1430/2003 peivind aprobarea 
Normelor metodologice 
privind situatiile in care 
Ministerul Culturii si 
Cultelor, respectiv 
autoritatile administratiei 
locale, contribuie la 
acoperirea costurilor 
lucrarilor de protejare si de 

16. Verificarea respectarii obligatiilor proprietarilor/administratorilor de monumente si ale autoritatilor 
administratiei publice locale 

 

    
Periodic, DJC Sălaj comunică proprietarilor de 
monumente istorice obligaţiile reglementate de 
lege şi oportunităţi de includere a obiectivelor 
monument istoric în programe naţionale de 
restaurare, precum și alte oportunități. 

 
 

  

17. Colaborari cu autoritatile publice locale si centrale in activitatea de protectie a monumentelor istorice 

Comunicări şi participare în comisiile de 
urbanism şi comisiile de recepţie la 
lucrările finalizate la imobilele monument 
istoric şi imobile aflate în zone protejate. 
 
 
 

1. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj 

 

 

 

 

 

 



16 
 

interventie asupra 
monumentelor istorice 

Postul de Poliție Surduc 
2. MNIT CLUJ 

 
 

Referitor la situl arheologic ”Castrul 
roman de la Tihău- Grădiște”, cod 
RAN: 142836.02, monument istoric 
de grupă A, de importanță națională și 
universală, aflat în Lista 
Monumentelor Istorice 2015, având 
cod LMI Sj-I-s-A-04971; 

 

18. Solicitari de finantare a interventiilor asupra monumentelor istorice gestionate in temeiul HG 1430/2003 

-   

18. Activitatea de secretariat a comisiei zonale a monumentelor 

 
Judeţul Sălaj face parte din sfera de activitate a 
Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice cu nr. 3 
Cluj Napoca, având secretariatul la DJC Cluj. 

 
 

  

19. Litigii născute din aplicarea legislatiei privind protejarea si punerea in valoare a monumentelor istorice 

- Nu este cazul  
 

- Nu este cazul  
 

- Nu este cazul  
 

8. 

Perceperea, incasarea, 
virarea timbrului 

monumentelor istorice  
 

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata 
 
Hotararea nr. 1502/12 
decembrie 2007 pentru 
aprobarea Normelor 
metodologice privind 
cuantumul timbrului 
monumentelor istorice ... 

20.Controlul respectarii obligatiilor de plata pentru serviciile si produsele din categoria celor prevazute la art. 51 alin. 
(3) din Legea 422/2001 republicata, in cuntumul timbrului monumentelor istorice  

 

 

În anul 2020, DJC Sălaj a transmis obligațiile 
privind timbrul monumentelor istorice, dar, nu a 
facut controale privind această taxă , dată fiind și 
pandemia în care, incă ne aflăm. 
Singurul plătitor din județul Sălaj, care a înțeles 
și și-a asumat această taxă, este Casa Municipală 
de Cultură care, în anul precedent nu a desfașurat 
niciun fel de activitate. 
 

În cadrul direcțiilor pentru cultură nu 
s-a creat un compartiment special, nu s-au 
făcut angajări de personal specializat pentru 
controlul economic și nu au fost atribuite 
explicit prin lege atribuțiile de control de acest 
tip. Această situație a făcut imposibilă în 
practică exercitarea controlului respectării 
obligaţiilor de plată a timbrului 
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monumentelor istorice de către direcțiile 
pentru cultură. Legea a instituit și definit 
timbrul monumentelor istorice, normele de 
aplicare, au detaliat cuantumul și modul de 
aplicare, dar nici un act normativ nu a creat în 
cadrul direcțiilor pentru cultură 
organismul/compartimentul sau postul care să 
implementeze în practică măsurile prevăzute. 

 

9. 
Sistemul de management al 
monumentelor inscrise in  

Lista patrimoniului 
mondial 

 
Hotararea nr. 1268/2010 
privind aprobarea 
Programului de protectie si 
gestiune a monumentelor 
istorice inscrise in Lista 
patrimoniului mondial 
UNESCO 

21. Implicarea reprezentantului directiei de cultura in activitatea Comitetul de Organizare UNESCO (COU) pentru 
elaborarea documentatiei specifice: 

 

- Nu este cazul 
 
 

- Nu este cazul Nu este cazul 

22. Implicarea reprezentantului directiei de cultura in monitorizarea starii de conservare a monumentului / 
ansamblului / sitului inscris pe Lista Patrimoniului Mondial  

 
- nu este cazul 

 
- nu este cazul  

 

 
- nu este cazul  

 

 

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata 
 

Legea 185 din 25 iunie 2013 
privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de 
publicitate 

23.Implicarea reprezentantului direcției pentru cultură în cadrul grupului de lucru inițiat de primar pentru 
delimitarea, în cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate lărgită şi respectiv a zonelor de publicitate 
restrânsă, precum şi elaborarea regulamentului local de publicitate 

Reprezentantului DJC Sălaj a participat la toate 
ședințele comisiilor de specialitate având ca obiect 
de activitate amplasarea panourilor de publicitate 
în zone protejate. 
Comisiile se desfăşoară la nivel de municipiu şi 
oraşe. 

 
 

1. Adrese de înaintare către Primăria 
Municipiul  Zalău 

 

 

 

 

 

1. Amplasări de firme luminoase fără 
autorizație 
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10. 
Protejarea patrimoniului 

tehnic si industrial 
 

Legea nr. 6/2008 privind 
regimul juridic al 
patrimoniului tehnic si 
industrial 
 

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata 
 

Legea 182/2000 privind 
protejarea patrimoniului 
cultural national mobil, 
republicata 

23. Identificarea, clasarea, cercetarea si punerea in valoare a bunurilor de patrimoniu tehnic si industrial 

 

 
Nu a fost cazul 
 
 

  

II. PATRIMONIU ARHEOLOGIC  

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

11. 
Cercetarea si protejarea 
patrimoniului arheologic 

 
Ordonanta nr. 43/2000 privind 

protectia patrimoniului 
arheologic si declararea unor 
situri arheologice ca zone de 
interes national,  republicata,  

 
Ordinul Ministrului Culturii 

nr. 1071/2000 privind 
instituirea Regulamentului de 

organizare a săpăturilor 
arheologice din România  

(30 iunie 2000) 
 

Ordinul Ministrului Culturii 
nr. 2518/04.09.2007 – 

Metodologia de aplicare a 

24. Controlul respectarii autorizatiilor de cercetare/sapatura arheologica, a Regulamentului sapaturilor arheologice 
din Romania si a Standatdelor si procedurilor arheologice in unitatea administrativ-teritoriala de competenta  

 

 
Monitorizare și control la cercetările arheologice 
din județ. 
 
 

 
Au fost verificate un număr de 42 de autorizații de 
cercetare/ săpătură arheologică 

 

 

25.Avizarea lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate in zonele cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator 

 

 
 

- nu este cazul 

 
 

- nu este cazul 

Patrimoniu 
arheologic evidențiat 
întâmplător s-a 
datorat descoperirilor 
cu detectorul de 
metale, nu ca urmare a 
unor lucrări de 
construire. 
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procedurii de descarcare de 
sarcina arheologica 

 
Ordinul Ministrului Culturii 
nr. 2178 din 17 martie 2011 

privind modificarea şi 
completarea Procedurii de 
acordare a autorizaţiilor 

pentru cercetarea arheologică, 
aprobată prin OMC nr. 

2.562/2010 
 

Standarde si Proceduri in 
arheologie  

 
Legea nr. 17/2014 privind 

unele măsuri de reglementare 
a vânzării-cumpărării 

terenurilor agricole situate în 
extravilan ..... 

 
Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în 
administrare terenuri 

proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă 

şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului 

 
Ordinul nr. 125 din 15 
februarie 2011 pentru 

modificarea şi completarea 
Instrucţiunilor privind 

eliberarea permiselor de 
exploatare, aprobate prin 

Ordinul preşedintelui Agenţiei 

26.Supravegherea de specialitate a lucrarilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice intamplatoare 

 
- nu este cazul 

 

 
- nu este cazul 

 
- nu este cazul 

27.Verificarea și gestiunea situațiilor în care au apărut zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător  

 
 Au fost verificate zonele unde au fost 
semnalate descoperiri arheologice 
întâmplătoare. 

 
 

  

28. Acte cu caracter administrativ emise in temeiul  art. 5, alin. 3, 5, art. 6, alin. 5 din L. 43 / 2001; OMC 2518/2007 
de aprobare a Metodologiei de aplicare a procedurii de descarcare de sarcina arheologica, art. 19-24; art. 5 din 

Ordinul ANRS nr. 125/2011; art. 11 din Legea minelor nr. 85 din 18 martie 2003:  

1.certificat de descarcare de sarcina arheologica 

2.aviz favorabil 

3.aviz negativ 

4. alte acte cu caracter administrativ emise 

 

CERTIFICATE DE DESCĂRCARE DE 
SARCINĂ ARHEOLOGICĂ 

 
1. Nr. 01 / 2020- privind obiectivul 

,,Construire sală de ceremonii 

funerare”- com. Coșeiu 

 

2. Nr. 02 / 2020- privind obiectivul propus 

,,Construire spălătorie auto cu 

autoservire (5boxe), construire clădire 

 
 
 

1. în situl arheologic: „Așezarea de la 
Coșeiu (neolitic), Ansamblul bisericii 
medievale de la Coșeiu, Așezarea 
medievală de la Coșeiu”, f.n., Com. 
Coșeiu, jud. Sălaj. 

 
2. în situl arheologic: „Așezările civile 

preistorice și medievale de la Șimleu 
Silvaniei”, str. T Vladimirescu, nr. 6-8, 
loc. Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj 
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Naţionale pentru Resurse 
Minerale nr. 94/2009 

 
Legea minelor nr. 85 din 18 

martie 2003 
 

parter pentru funcțiuni 

comerciale/birouri, amplasare 

containere pe structură ușoară și 

împrejmuire teren”- loc. Șimleu 

Silvaniei 

 

3. Nr. 03 / 2020- privind obiectivul propus 

„Casă familială Dp + P și împrejmuire 

teren”- Com. Crișeni 

 
 

4. Nr. 04 / 2020- privind obiectivul propus 

„Extindere casă familială și construire 

garaj”- loc. Șimleu Silvaniei 

 

5. Nr. 05 / 2020- privind obiectivul propus 

,,Logistică nr. 2 Michelin Anvelope”- 

mun. Zalău 

 

 

 

 

AVIZE FAVORABILE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. în situl arheologic: Așezarea de epocă 
romană de la Crișeni Orășel 6, com. 
Crișeni, jud. Sălaj 

 
 
 
 

4. în situl arheologic: Așezările civile 
preistorice și medievale de la Șimleu  

Silvaniei, jud. Sălaj 
 
 

 
5. în situl arheologic: „Situl arheologic de la 

Zalău - Dealul Lupului (Aeroport)”, cod 
RAN 139713.20, Zalău, jud. Sălaj 
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1. AVIZ nr.01 data 16.01.2020 privind 
obiectivul,,Construire locuință 
familială” 

 

 

2. AVIZ nr.02 data 23.01.2020 privind 
obiectivul ,,Exploatare balastiera 
Băbeni-Barcău” 

 
 

3. AVIZ nr. 3 data 23.01.2020 privind 
obiectivul ,,Exploatare nisip și pietriș 
perimetrul ȚĂRMURE – Smart 1” 

 

4. AVIZ nr. 4 data 23.01.2020 privind 
obiectivul ,,Amenajare piscicolă cu 
valorificarea materialului excavat, 
perimetrul Napradea Sud, jud. Sălaj” 
 

 

5. AVIZ nr.5 data 23.01.2020 privind 
obiectivul ,,Balastieră Letca-Zaton” 

 

6. AVIZ nr. 6 data 23.01.2020 privind 
obiectivul ,,Balastieră Cizer – Dealul 
Osoiu ” 
 

 

7. AVIZ nr. 7 data 23.01.2020 privind 
obiectivul ,,Amenajare piscicolă cu 
valorificarea materialului excavat-
perimetrul Băbeni Sud, albia majoră a 

1. loc. Badon, com. Hereclean; FN, jud. 
Sălaj, beneficiar: VARGA-SAS Florin 
Mirel, VARGA-SAS Lorena Alina 

 
 

2. extravilan, loc. Băbeni, jud. Sălaj , SC 
UNIVERSAL BARCĂUL SRL 

 
 
 
 

3. loc. Năpradea, jud. Sălaj, extravilan, S.C. 
SMART CONSTRUCT S.R.L 

 
 
 
 

4. com. Năpradea, jud.Sălaj, extravilan, S.C. 
PRACTIC OIL S.R.L 

 
 
 
 

5. com. Letca, jud. Sălaj, extravilan, S.C. 
FAMILI RALF S.R.L.; 

 
 

6. extravilan, loc. Cizer, punct Dealul Osoiu, 
jud. Sălaj, S.C. Pol Agregate S.R.L 

 
 
 
 
 

7. Com. Băbeni, jud. Sălaj, extravilan, S.C. 
DEMEXAGREG S.R.L.; 
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râului Someș, mal stâng, extravilanul 
Comunei Băbeni, Județul Sălaj” 

 

8. AVIZ nr. 8 data 23.01.2020 privind 
obiectivul ,,Extracția nisipului și 
pietrișului” 

 

9. AVIZ nr. 9 data 13.02.2020 privind 
obiectivul ,,Construire locuință 
familială și împrejmuire teren” 

 

10. AVIZ nr. 10 data 13.02.2020 privind 
obiectivul „Construire Bază sportivă 
TIP – 1” 

 

11. AVIZ nr.11 data 19.02.2020privind 
obiectivul ,,Obținerea licenței de 
concesiune pentru exploatarea 
resurselor de ape geotermale din 
perimetrul comunei Pericei-jud. Sălaj” 

 

12. AVIZ nr. 12 data 19.02.2020 privind 
obiectivul ,,Exploatare a gnaisului 
Marca Dealul Curatu 2” 

 

13. AVIZ nr.13 data 03.03.2020 privind 
obiectivul ,,Exploatare argilă comună în 
perimetrul Recea-Cemacon” 

 
 
 
 

8. loc. Creaca, jud. Sălaj, extravilan, S.C. 
AYO DHT TEHNOLOGY S.R.L  

 
 
 

9. loc. Badon, com. Hereclean, jud. Sălaj, 
intravilan, fn, CIULEAN Anca-Florina 

 
 
 
 

10. Mun. Zalăul, jud. Sălaj, intravilan, fn, 
Municipiul Zalău 

 
 
 

11. loc. Pericei, com. Pericei, jud. Sălaj, 
intravilan și parțial extravilan, Primăria 
Comunei Pericei, jud. Sălaj 

 
 
 
 

12. com. Marca, jud. Sălaj, extravilan, S.C. 
AGRO COCOȘ S.R.L.; 

 
 
 

13. com. Vârșolț, loc. Recea, jud. Sălaj, 
extravilan, S.C. CEMACON S.A.; 
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14. AVIZ nr.14 data 03.03.2020 privind 
obiectivul ,,Cariera Marca – Dealul 
Curatu” 

 

15. AVIZ nr.15 data 12.03.2020 privind 
obiectivul ,,Construire rețea de fibră 
optică subterană în Comuna Cuzăplac” 

 

16. AVIZ nr.16 data 12.03.2020 privind 
obiectivul ,,Construire parc fotovoltaic 
Sărmășag” 

 

17. AVIZ nr.17 data 12.03.2020 privind 
obiectivul ,,Introducerea canalizării și 
construire stație de epurare în com. 
Halmășd” 

 

18. AVIZ nr.18 data 21.05.2020 privind 
obiectivul ,,Construire sală de ceremonii 
funerare și împrejmuire incintă” 

 

 

19. AVIZ nr.19 data 02.05.2020 privind 
obiectivul ,,Construire anexă 
gospodărească (garaj, magazie și 
lemnărie)” 

 
 

14. com. Marca, loc. Marca, jud. Sălaj, 
extravilan, S.C. MC TRANS S.R.L 

 
 
 
 

15. com. Cuzăplac, loc. Cuzăplac, Tămașa, 
Petrindu, Gălășeni,  jud. Sălaj, S.C. RCS 
& RDS S.R.L.; 

 
 
 

16. com. Sărmășag, loc. Moiad,  jud. Sălaj, 
S.C. COMCRIS ENERGY S.R.L.; 
 

 
 
 

17. com. Halmășd, loc. Halmășd, Aleuș și 
Drighiu,  jud. Sălaj, Comuna Halmășd. 

 
 
 
 

18. com. Coșeiu, jud. Sălaj, Comuna Coșeiu 
 
 
 
 
 
 

19. Mun. Zalău, jud. Sălaj, POP LAZĂR 
Marius-Daniel 
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20. AVIZ nr.20 data 02.05.2020 privind 
obiectivul ,,Construire stație de bază 
pentru servicii de comunicație 
electronice și construire alimentare cu 
energie electrică în comuna Dobrin, 
sat.Doba, jud. Sălaj” 

 

21. AVIZ nr.21 data 25.06.2020 privind 
obiectivul ,,Balastieră Someș Ritosa” 

 

22. AVIZ nr.22 data 25.06.2020 privind 
obiectivul ,,Exploatare iaz piscicol cu 
valorificarea materialului excavat, loc. 
Benesat” 

 

23. AVIZ nr.23 data 25.06.2020 privind 
obiectivul ,,Exploatare nisip și pietriș în 
perimetrul Chechiș-est, com. Bălan” 

 

24. AVIZ nr.24 data 26.06.2020 privind 
obiectivul ,,Exploatare agregate 
minerale Balastiera Someș - Arcada” 

 

25. AVIZ nr.25 data 25.06.2020 privind 
obiectivul ,,Exploatare nisip și pietriș în 
perimetrul Coaste – Cubalceu, loc. 
Jibou” 

 
 

20. loc. Doba, Com. Dobrin, jud. Sălaj, SC 
RCS&RDS SA 

 
 
 
 
 
 

21. loc. Jibou, jud. Sălaj, extravilan, S.C. 
RITOSA TRANS S.R.L.; 

 
 
 

22. loc. Benesat, com. Benesat, jud. Sălaj, 
intravilan, S.C. Dozer Agregate S.R.L.; 

 
 
 
 

23. com. Bălan, loc. Chechiș, jud. Sălaj, 
extravilan, S.C. CARIERA ALMAȘ 
S.R.L 

 
 
 

24. loc. Someș Odorhei, com. Someș 
Odorhei, jud. Sălaj, extravilan, S.C. 
Arcada Con S.R.L.; 

 
 

25. loc. Cuceu, oraș Jibou, jud. Sălaj, 
extravilan, S.C. Cubalceu S.R.L.; 
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26. AVIZ nr.26 data 25.06.2020 privind 
obiectivul ,,Extindere rețea gaze 
naturale în loc. Rona, Cuceu și Husia” 

 

27. AVIZ nr.27 data 25.06.2020 rivind 
obiectivul ,,Dezvoltarea rețea de 
telecomunicații Orange – între site 
CL0282 și site CL0632 – jud.Sălaj” 

 

28. AVIZ nr.28 data 30.07.2020 privind 
obiectivul „Extindere casă familială, 
construire garaj, reabilitare gard” 

 

29. AVIZ nr.29 data 30.07.2020 privind 
obiectivul „Construire casă familială 
D+P și împrejmuire teren” 

 

30. AVIZ nr.30 data 30.07.2020 privind 
obiectivul „Împrejmuire terenuri” 
 

 

31. AVIZ nr.31 data 30.07.2020 privind 
obiectivul „Construire bază sportivă TIP 
-2 în Municipiul Zalău” 

 

32. AVIZ nr.32 data 13.10.2020 privind 
obiectivul ,,Balastiera Chechiș 2” 

 

26. Oraș. Jibou, loc. Cuceu,  jud. Sălaj, Orașul 
Jibou 

 
 
 

27. Loc. Lompirt, Com. Sărmășag,  jud. Sălaj, 
SC ORANGE SRL 

 
 
 
 
 

28. Loc. Șimleu Silvaniei, str, Nucului, nr.2, 
jud. Sălaj, Șipoș Gabriela-Tatiana 

 
 
 

29. Loc. Crișeni, intravilan, jud. Sălaj, 
Bogdan Livia-Alexandra 

 
 
 
 

30. Mun. Zalău, intravilan, jud. Sălaj, 
ROTAR Ionela-Simona 

 
 

31. Mun. Zalău, Str. Stadionului, Nr. 5, 
Număr Cad 67226, jud. Sălaj, Municipiul 
Zalău 

 
 
 

32. com. Bălan, loc. Chechiș, jud. Sălaj, 
extravilan, S.C. DFA ANTO TRANS 
S.R.L.; 
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33. AVIZ nr.33 data 01.10.2020 privind 
obiectivul ,,Construire stație de bază 
pentru comunicații electronice și 
alimentare cu energie electrică în Loc. 
Romita, Com. Românași, jud. Sălaj” 

 

34. AVIZ nr.34 data 12.11.2020 privind 
obiectivul ,,Dezvoltare rețea de 
telecomunicații Orange -  între site CL 
0694 și site CL 0261 – jud. Sălaj” 

 
 

35. AVIZ nr.35 data 12.11.2020 privind 
obiectivul ,,Dezvoltare rețea de 
telecomunicații Orange -  între site CL 
0914 și site CL 0641 – jud. Sălaj” 

 

36. AVIZ nr.36 data 12.11.2020 privind 
obiectivul ,,Dezvoltare rețea de 
telecomunicații Orange -  între site CL 
0904 și site CL 0520  – jud. Sălaj” 

 

37. AVIZ nr.37 data 12.11.2020 privind 
obiectivul „Dezvoltare rețea de 
telecomunicații Orange - între site CL 
0694 și site CL 0904 – jud. Sălaj”; 

 

33. com. Românași, loc. Romita, jud. Sălaj, 
extravilan, S.C. RCS & RDS S.R.L 

 
 
 
 
 
 
 

34. com. Vârșolț, jud. Sălaj, extravilan, S.C. 
Orange România S.A 

 
 
 
 
 

35. Șimleu Silvaniei, loc. Cehei, S.C. Orange 
România S.A 

 
 
 
 
 

36. Com.Pericei, jud. Sălaj, S.C. Orange 
România S.A 

 
 
 

 

37. Com.Vârșolț, jud. Sălaj, S.C. Orange 
România S.A 
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38. AVIZ nr.38 data 12.11.2020 privind 
obiectivul „Scoaterea din circuit agricol 
a terenului pentru PUZ – Amenajare 
complex arheologic Porolissum - 
Moigrad”; 

 

39. AVIZ nr.39 data 12.11.2020 privind 
obiectivul „Construire casă familială P+E 
împrejmuire teren” 

 

40. AVIZ nr.40 data 12.11.2020 privind 
obiectivul „Construire hală depozitare, 
amenajări exterioare și împrejmuire 
teren” 

 

41. AVIZ nr.41 data 12.11.2020 privind 
obiectivul „Construire casă familială și 
împrejmuire teren” 

 

42. AVIZ nr.42 data 03.12.2020 privind 
obiectivul „Construire locuință tip 
duplex, cu regim de înăltime P+1E, 
anexe, împrejmuire, racord la utilități și 
organizare de șantier” 

 

38. loc. Moigrad, Com.Mirșid, jud. Sălaj, 
Jud. Sălaj 

 

 

39. Badon, com. Hereclean, intravilan, 
ABRUDAN Paul-Alexandru 

 

 
40. Mun. Zalău, intravilan, EGO HOME 

DECO SRL 

 

 

41.  Com. Crișeni, intravilan, PECE Ștefan 

 

 

42. Com. Crișeni, intravilan, CRIVEANU 
Angela 
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ALTE ACTE CU CARACTER 
ADMINISTRATIV EMISE 

 

1. 98  (PUNCTE DE VEDERE, NEGAȚII, 
RĂSPUNSURI SOLICITĂRI) 

 
 

29. Litigii nascute din aplicarea legislatiei privind cercetarea si protejarea patrimoniului arheologic  

 
- nu este cazul 

 

 
- nu este cazul 

 

 
- nu este cazul 

 
 

30. Avize specifice acordate in baza Legii 17/2014 

1. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 1 din 19.02.2020 

 
 
 

 
 

 
2. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 

Nr. 2 din 19.02.2020 
 
 
 

 
 

3. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 3 din 19.02.2020 

 

1. pentru vânzătorul TORKOS Emilia 
pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 2300 mp, identificat cu 
număr cadastral 52134, înscris în cartea 
funciară nr. 52134 a Comunei Nușfalău. 

 
 

2. pentru vânzătorul TORKOS Emilia 
pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 1986 mp, identificat cu 
număr cadastral 52132, înscris în cartea 
funciară nr. 52132 a Comunei Nușfalău 

 
3. pentru vânzătorul TORKOS Emilia 

pentru terenul agricol extravilan în 
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4. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 4 din 19.02.2020 

 
 

 
 
 

5. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 5 din 19.02.2020 

 
 

 
 
 

6. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 6 din 19.02.2020 

 
 

 
 

 
7. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 

Nr. 7 din 19.02.2020 
 

 
 
 

 
8. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 

Nr. 8 din 19.02.2020 
 
 

suprafață de 3615 mp, identificat cu 
număr cadastral 52130, înscris în cartea 
funciară nr. 52130 a Comunei Nușfalău 
 

4. pentru vânzătorul TORKOS Emilia 
pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 1899 mp, identificat cu 
număr cadastral 52131, înscris în cartea 
funciară nr. 52131 a Comunei Nușfalău 

 
5. pentru vânzătorul VARGA István pentru 

terenul agricol extravilan în suprafață de 
1524 mp, identificat cu număr cadastral 
52126, înscris în cartea funciară nr. 52126 
a Comunei Nușfalău. 

 
6. pentru vânzătorul VARGA István pentru 

terenul agricol extravilan în suprafață de 
1677 mp, identificat cu număr cadastral 
52125, înscris în cartea funciară nr. 52125 
a Comunei Nușfalău. 

 
7. pentru vânzătorul VARGA István pentru 

terenul agricol extravilan în suprafață de 
2599 mp, identificat cu număr cadastral 
52124, înscris în cartea funciară nr. 52124 
a Comunei Nușfalău 

 
8. pentru vânzătorul BULBOACĂ Aurelia 

pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 1800 mp, identificat cu 
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9. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 9 din 03.03.2020 

 
 

 
 
 

10. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 10 din 06.04.2020 

 
 
 

 
 

11. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 11 din 08.04.2020 

 
 
 

 
 
 

12. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 12 din 08.04.2020 

 
 

 
 
 

 
13. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 

Nr. 13 din 08.04.2020 
 

număr cadastral 51535, înscris în cartea 
funciară nr. 51535 a Comunei Cuzăplac 

 
9. pentru vânzătorul SAV Maria pentru 

terenul agricol extravilan în suprafață de 
10000 mp, identificat cu număr cadastral 
50275, înscris în cartea funciară nr. 50275 
a Comunei Gârbou. 

 
10. pentru vânzătorul ILYES Gheorghe 

pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 5400 mp, identificat cu 
număr cadastral 62700, înscris în cartea 
funciară nr. 62700 a Municipiul Zalău. 

11. pentru vânzătorul BĂLAN Mircea-
Gheorghe pentru terenul agricol 
extravilan în suprafață de 1500 mp, 
identificat cu număr cadastral 51577, 
înscris în cartea funciară nr. 51577 a 
Comunei Cuzăplac. 

 
12. pentru vânzătorul BĂLAN Mircea-

Gheorghe pentru terenul agricol 
extravilan în suprafață de 9000 mp, 
identificat cu număr cadastral 51575, 
înscris în cartea funciară nr. 51575 a 
Comunei Cuzăplac. 

 
13. pentru vânzătorul BĂLAN Mircea-

Gheorghe pentru terenul agricol 
extravilan în suprafață de 2000 mp, 
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14. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 14 din 08.04.2020 

 
 

 
 

 
 
 

15. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 15 din 08.04.2020 

 
 
 
 

 
 

 
 

16. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 16 din 08.04.2020 

 
 
 
 

 
 
 

17. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 17 din 08.04.2020 

 
 

 

identificat cu număr cadastral 51585, 
înscris în cartea funciară nr. 51585 a 
Comunei Cuzăplac. 

 
14. pentru vânzătorul BĂLAN Mircea-

Gheorghe pentru terenul agricol 
extravilan în suprafață de 8600 mp, 
identificat cu număr cadastral 51576, 
înscris în cartea funciară nr. 51576 a 
Comunei Cuzăplac. 

 
15. pentru vânzătorul BĂLAN Mircea-

Gheorghe pentru terenul agricol 
extravilan în suprafață de 1000 mp, 
identificat cu număr cadastral 51582, 
înscris în cartea funciară nr. 51582 a 
Comunei Cuzăplac. 
 

 

16. pentru vânzătorul BĂLAN Mircea-
Gheorghe pentru terenul agricol 
extravilan în suprafață de 4000 mp, 
identificat cu număr cadastral 51573, 
înscris în cartea funciară nr. 51573 a 
Comunei Cuzăplac. 

 
17. pentru vânzătorul BĂLAN Mircea-

Gheorghe pentru terenul agricol 
extravilan în suprafață de 2000 mp, 
identificat cu număr cadastral 51574, 
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18. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 18 din 08.04.2020 

 
 

 
 
 
 

19. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 19 din 21.05.2020 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 20 din 21.05.2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

21. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 21 din 21.05.2020 

 

înscris în cartea funciară nr. 51574 a 
Comunei Cuzăplac. 

 
 

18. pentru vânzătorul BĂLAN Mircea-
Gheorghe pentru terenul agricol 
extravilan în suprafață de 1000 mp, 
identificat cu număr cadastral 51572, 
înscris în cartea funciară nr. 51572 a 
Comunei Cuzăplac. 

 
19. pentru vânzătorii SZEKELY Albert, 

POPOVICI Elisabeta, SZEKELY Csaba-
Beniamin pentru terenul agricol 
extravilan în suprafață de 7035 mp, 
identificat cu număr cadastral 51443, 
înscris în cartea funciară nr. 51443 a 
Comunei Boghiș. 
 

 

20. pentru vânzătorii SZEKELY Albert, 
POPOVICI Elisabeta, SZEKELY Csaba-
Beniamin pentru terenul agricol 
extravilan în suprafață de 1665 mp, 
identificat cu număr cadastral 51444, 
înscris în cartea funciară nr. 51444 a 
Comunei Boghiș. 

 

21. pentru vânzătorii SZEKELY Albert, 
POPOVICI Elisabeta, SZEKELY Csaba-
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22. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 22 din 15.06.2020 

 
 

 
 

 
 
 

23. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 23 din 15.06.2020 

 
 

 
 
 
 

24. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 24 din 15.06.2020 

 
 
 
 
 
 

25. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 25 din 15.06.2020 

 
 
 

Beniamin pentru terenul agricol 
extravilan în suprafață de 8700 mp, 
identificat cu număr cadastral 51442, 
înscris în cartea funciară nr. 51442 a 
Comunei Boghiș. 

 
22. pentru vânzătorii MAȘCAN Adrian 

pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 29566 mp, identificat cu 
număr cadastral 54630, înscris în cartea 
funciară nr. 54630 a Orașului Șimleu 
Silvaniei 

 
 

23. pentru vânzătorii MATHE-MAGHYAR 
Iuliu Ciaba pentru terenul agricol 
extravilan în suprafață de 18699 mp, 
identificat cu număr cadastral 55219, 
înscris în cartea funciară nr. 55219 a 
Orașului Șimleu Silvaniei. 

 
24. pentru vânzătorii HORVÁTH Ștefan 

pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 51499 mp, identificat cu 
număr cadastral 51499, înscris în cartea 
funciară nr. 51499 a Com. Boghiș. 

 
25. pentru vânzătorii HORVÁTH Ștefan 

pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 4000 mp, identificat cu 
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26. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 

Nr. 26 din 15.06.2020 
 
 
 
 

 
 

 
27. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 

Nr. 27 din 15.06.2020 
 
 
 

 
 
 

28. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 28 din 26.06.2020 

 
 

 
 
 

29. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 29 din 21.07.2020 

 
 
 

 
 

 

număr cadastral 51498, înscris în cartea 
funciară nr. 51498 a Com. Boghiș 
 
 

26. pentru vânzătorii HORVÁTH Ștefan 
pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 1788 mp, identificat cu 
număr cadastral 51500, înscris în cartea 
funciară nr. 51500 a Com. Boghiș. 
 

 

27. pentru vânzătorii HORVÁTH Ștefan 
pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 1212 mp, identificat cu 
număr cadastral 51501, înscris în cartea 
funciară nr. 51501 a Com. Boghiș. 

 
28. pentru vânzătorul MISIN Nelica pentru 

terenul agricol extravilan în suprafață de 
4500 mp, identificat cu număr cadastral 
51759, înscris în cartea funciară nr. 51759 
a Com. Cuzăplac. 

 
29. pentru vânzătorul VAIS Maria pentru 

terenul agricol intravilan și extravilan în 
suprafață de 12600mp, identificat cu 
număr cadastral 50011, înscris în cartea 
funciară nr. 50011 a Com. Cuzăplac. 
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30. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 30 din 30.07.2020 

 
 

 
 
 
 

31. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 31 din 30.07.2020 

 
 
 

 
 

 
32. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 

Nr. 32 din 03.08.2020 
 
 
 

 
 
 

33. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 33 din 07.08.2020 

 
 
 
 
 
 

34. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 34 din 07.08.2020 

 
 

 

30. pentru vânzătorul BĂLAN Mircea-
Gheorghe pentru terenul agricol 
extravilan în suprafață de 2000 mp, 
identificat cu număr cadastral 51769, 
înscris în cartea funciară nr. 51769 a 
Comunei Cuzăplac. 

 
31. pentru vânzătorul BĂLAN Mircea-

Gheorghe pentru terenul agricol 
extravilan în suprafață de 2000 mp, 
identificat cu număr cadastral 51770, 
înscris în cartea funciară nr. 51770 a 
Comunei Cuzăplac. 

 
32. pentru vânzătorul KÁSA Alexandru 

pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 23000 mp, identificat cu 
număr cadastral 51097, înscris în cartea 
funciară nr. 51097 a Comunei Boghiș. 

 
33. pentru vânzătorul CRĂCIUN Stelian 

pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 1405 mp, identificat cu 
număr cadastral 51097, înscris în cartea 
funciară nr. 56151 a Mun. Zalău. 

 
34. pentru vânzătorul CRĂCIUN Stelian 

pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 680 mp, identificat cu număr 
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35. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 35 din 19.08.2020 

 
 
 

 
 

36. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 36 din 19.08.2020 

 
 
 
 
 

37. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 37 din 27.08.2020 

 
 
 

 
 

 
 

38. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 38 din 27.08.2020 

 
 

 
 
 

39. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 39 din 17.09.2020 

cadastral 59832, înscris în cartea funciară 
nr. 59832 a Mun. Zalău. 

 
35. pentru vânzătorul ARDELEAN Florin 

Marian pentru terenul agricol extravilan 
în suprafață de 1380 mp, identificat cu 
număr cadastral 59828, înscris în cartea 
funciară nr. 59828 a Mun. Zalău. 
 

36. pentru vânzătorul ARDELEAN Florin 
Marian pentru terenul agricol extravilan 
în suprafață de 680 mp, identificat cu 
număr cadastral 59832, înscris în cartea 
funciară nr. 59832 a Mun. Zalău. 

 
37. pentru vânzătorul JÓZSA Enikö pentru 

terenul agricol extravilan în suprafață de 
3446 mp, identificat cu număr cadastral 
68636, înscris în cartea funciară nr. 68636 
a Mun. Zalău. 

 
 

38. pentru vânzătorul JÓZSA Enikö pentru 
terenul agricol extravilan în suprafață de 
1363 mp, identificat cu număr cadastral 
68639, înscris în cartea funciară nr. 68639 
a Mun. Zalău. 

 
39. pentru vânzătorul MUREȘAN Cornelia,  

pentru terenul agricol extravilan în 
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40. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 40 din 12.10.2020 

 
 
 
 
 

 
41. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 

Nr. 41 din 12.10.2020 
 
 

 
 
 
 

42. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 42 din 13.10.2020 

 
 
 
 

 
 

43. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 43 din 13.10.2020 

 
 
 

 
 

suprafață de 3600 mp, identificat cu 
număr cadastral 50157, înscris în cartea 
funciară nr. 50157 a Com. Cuzăplac. 

 
 

40. pentru vânzătorul ARDELEAN Maria,  
pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 10500 mp, identificat cu 
număr cadastral 51525, înscris în cartea 
funciară nr. 51525 a Com. Boghiș. 

 
41. pentru vânzătorul VINCZE Paraschiva,  

pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 3300 mp, identificat cu 
număr cadastral 51782, înscris în cartea 
funciară nr. 51782 a Com. Cuzăplac. 

 
42. pentru vânzătorul VINCZE Paraschiva,  

pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 1600 mp, identificat cu 
număr cadastral 51358, înscris în cartea 
funciară nr. 51358 a Com. Cuzăplac. 

 
43. pentru vânzătorul VINCZE Paraschiva,  

pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 5500 mp, identificat cu 
număr cadastral 51783, înscris în cartea 
funciară nr. 51783 a Com. Cuzăplac. 
 
 



38 
 

 
44. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 

Nr. 44 din 13.10.2020 
 
 

 
 
 

45. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 45 din 13.10.2020 

 
 
 

 
 
 

46. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 46 din 13.10.2020 

 
 
 
 

 
 

47. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 47 din 13.10.2020 

 
 

 
 
 
 

48. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 48 din 13.10.2020 

 
 
 

44. pentru vânzătorul VINCZE Paraschiva,  
pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 2400 mp, identificat cu 
număr cadastral 51779, înscris în cartea 
funciară nr. 51779 a Com. Cuzăplac. 

 
45. pentru vânzătorul VINCZE Paraschiva,  

pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 2000 mp, identificat cu 
număr cadastral 51781, înscris în cartea 
funciară nr. 51781 a Com. Cuzăplac. 

 
46. pentru vânzătorul VINCZE Paraschiva,  

pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 5000 mp, identificat cu 
număr cadastral 51777, înscris în cartea 
funciară nr. 51777 a Com. Cuzăplac. 

 
 

47. pentru vânzătorul VINCZE Paraschiva,  
pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 2500 mp, identificat cu 
număr cadastral 51780, înscris în cartea 
funciară nr. 51780 a Com. Cuzăplac. 

 
48. pentru vânzătorul CHEREJI Emilia,  

pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 10000 mp, identificat cu 
număr cadastral 55387, înscris în cartea 
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49. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 49 din 02.12.2020 

 
 
 
 

50. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 50 din 04.12.2020 

 
 

 
 
 
 

51. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 51 din 04.12.2020 

 
 
 

 
 

52. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 52 din 04.12.2020 

 
 
 

 
 

 
 

53. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 53 din 04.12.2020 

 
 

funciară nr. 55387 a Orașului Șimleu 
Silvaniei. 

 
49. pentru vânzătorul DEAK Iuliu,  pentru 

terenul agricol extravilan în suprafață de 
8000 mp, identificat cu număr cadastral 
51511, înscris în cartea funciară nr. 51511 
a Comunei Boghiș. 

50. pentru vânzătorul MAGDAȘ Vasile,  
pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 3500 mp, identificat cu 
număr cadastral 50240, înscris în cartea 
funciară nr. 50240 a Comunei Gîrbou. 

 
 

51. pentru vânzătorul MAGDAȘ Vasile,  
pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 8500 mp, identificat cu 
număr cadastral 50241, înscris în cartea 
funciară nr. 50241 a Comunei Gîrbou 

 
52. pentru vânzătorul MAGDAȘ Vasile,  

pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 2100 mp, identificat cu 
număr cadastral 50237, înscris în cartea 
funciară nr. 50237 a Comunei Gîrbou 

 
 

53. pentru vânzătorul MAGDAȘ Vasile,  
pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 12400 mp, identificat cu 
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54. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 54 din 04.12.2020 

 
 
 

 
 
 

55. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 55 din 21.12.2020 

 
 
 

 
 
 
 

56. AVIZ SPECIFIC FAVORABIL 
Nr. 56 din 21.12.2020 

 

număr cadastral 50239, înscris în cartea 
funciară nr. 50239 a Comunei Gîrbou 

 
54. pentru vânzătorul MAGDAȘ Vasile,  

pentru terenul agricol extravilan în 
suprafață de 10500 mp, identificat cu 
număr cadastral 50246, înscris în cartea 
funciară nr. 50246 a Comunei Gîrbou. 

 

55. pentru vânzătorul Hossu Maria,  pentru 
terenul agricol intravilan și extravilan în 
suprafață de 2606 mp, identificat cu 
număr cadastral 50845, înscris în cartea 
funciară nr. 50845 a Comunei Gîrbou. 

 
56. pentru vânzătorul VLAIC Viorica, pentru 

terenul agricol extravilan în suprafață de 
1000 mp, identificat cu număr cadastral 
51760, înscris în cartea funciară nr. 51760 
a Comunei Cuzăplac. 

 

31. Dosare de preemtiune gestionate in baza Legii 17/2014 

 
1. Înștiințare privind intenția de vânzare 

pentru nr. 53 din 21.01.2020 pentru 
obiectivul Casă, str. Piața 1 Decembrie 
1918, bl. 8, ap. 6 

 

 
1. Imobil monument istoric, cod LMI- SJ-II-

m-B-09483, str. Piața 1 Decembrie 1918, 
bl. 8, ap. 6, beneficiar: Boros Iuhos Attila 
Csaba și soția Boros Iuhos Gtongyi 
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12. 
Colaborarea cu ANCPI 

 
Ordonanta nr. 43/2000 privind 

protectia patrimoniului 
arheologic si declararea unor 
situri arheologice ca zone de 
interes national,  republicata, 

32. Documentatii oferite Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara  pentru includerea zonelor cu 
patrimoniu arheologic reperat in planurile cadastrale si in hartile topografice – 

 

 
 

- nu este cazul 
 
 

 
- nu este cazul 

 

 
- nu este cazul 

 

33. Documentatii cerute si primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara  pentru realizarea 
LMI si RAN 

 
 
- 
 
 

 
 
- 

Pentru actualizarea 
LMI au fost solicitate 
informații de la 
primăriile unde sunt 
necesare modificări, 

 
III. PATRIMONIU CULTUTAL MOBIL 

 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

13. 
Gestionarea descoperirilor 
intamplatoare de bunuri 

culturale  
Ordonanta nr. 43/2000 privind 

protectia patrimoniului 
arheologic si declararea unor 
situri arheologice ca zone de 
interes national,  republicata, 

 
 

34.Gestionarea descoperirilor de bunuri arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geologice, cu 
caracter intamplator,   

 

 
În decursul anului 2020, la Direcția Județeană  
pentru Cultură Sălaj s-au înregistrat 23 de 
Procese verbale de predare- primire în baza 
Ordonanței nr. 43/2000 privind protectia 
patrimoniului arheologic si declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes national,  
republicata, 

 

 
Piesele au fost găsite de către detectorii de metale 
pe raza județului Sălaj și transmise spre corecta 
gestionare, Muzeului Județean de Istorie și Artă 
Zalău. 

 

14. 35. Cereri de clasare inregistrate si solutionate provenind de la institutii nespecializate, persoane fizice etc 
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Clasarea, gestionarea si 
monitorizarea starii de 

conservare si de securitate a  
bunurilor culturale clasate 

sau susceptibile de a fi clasate 
 

HG nr. 886/2008 pentru 
aprobarea Normelor de 

clasare a bunurilor culturale 
mobile 

 
Legea nr. 182/2000 privind 

protejarea patrimoniului 
cultural national mobil – 

republicata 
 

Hotarirea 1546/2003 de 
aprobare a Normelor de 

conservare si restaurare a 
bunurilor culturale mobile 

clasate 
 

 
- nu este cazul 

 

- nu este cazul 
 

- nu este cazul 
 

36. Inregistrari in baza de date teritoriala de evidenta a bunurilor culturale clasate . 

- nu este cazul 
 

- nu este cazul 
 

- nu este cazul 
 

37. Instiintari asupra intentiei de schimbare a  detinatorului/detinatorilor bunului/bunurilor culturale clasate prin 
comercializare, donatie, succesiune gestionate inregistrate  

 
- nu este cazul 

 
 

- nu este cazul 
 

- nu este cazul 
 

38. Gestionarea de situatii in care sunt privatizate companii nationale, societati nationale, societati cu capital integral 
ori majoritar de stat detinatoare de bunuri culturale mobile proprietate publica  

 
- nu este cazul 

 
 

- nu este cazul 
 

- nu este cazul 
 

39. Monitorizarea starii de conservare si de securitate a bunurilor culturale mobile clasate 

 
In cursul anului 2020 au fost efectuate verificări 
privind starea de conservare a bunurilor culturale 
mobile clasate, deținute de către Muzeul 
Județean de Istorie și Artă Zalău, precum și a 
celor susceptibile de a fi clasate, aflate în 
depozitele organizate la nivelul protopopiatelor 
din județul Sălaj. 

 

S-au verificat inventarele bunurilor mobile, 
precum și starea de conservare și securitate a 
acestora. 

 

40. Propuneri de restaurare a bunurilor mobile clasate in tezaur aflate in institutii nespecializate/persoane 
particulare. 

 
 

 
- nu este cazul 

 
- nu este cazul 
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- nu este cazul 
 
 

  

Comertul cu bunuri 
culturale/Exportul bunurilor 

culturale 
 

Legea nr. 182/2000 privind 
protejarea patrimoniului 
cultural national mobil –

republicata 
 

 Hotarirea nr. 1420/2003 
pentru aprobarea Normelor 
privind comerţul cu bunuri 

culturale mobile 
 

 Hotarirea nr. 518/2004 pentru 
aprobarea Normelor 
metodologice privind exportul 
definitiv sau temporar al 
bunurilor culturale mobile 

 

41. Verificarea respectarii obligatiilor ce revin operatorilor economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale 
mobile 

Nu există în jud. Sălaj operatori economici care 
comercializează bunuri culturale mobile. 

  

42. Certificate de export eliberate 

 
S-au înregistrat 2 cereri pentru eliberarea 
Certificatului de export pentru bunuri cu 
semnificație artistică, mai exact un tablou și o 
icoană.  

 
Dat fiind faptul că acestea sunt bunuri 
contemporane, realizate de către autori în viață și, 
în conformitate cu prevederile art. 94, alin. (1) și 
alin. (2) din Legea 182/ 2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural național mobil, republicată, 
NU este necesară emiterea unui certificat de 
export. Bunurile contemporane nu pot face 
obiectul clasării și circulă fără restricții. 
 

 

43. Litigii nascute din aplicarea legislatiei privind conservarea si protejarea patrimoniului cultural mobil  

 
Nu au existat litigii. 
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IV. MUZEE/COLECTII PUBLICE SI PRIVATE 

 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

15. Acreditarea muzeelor  
 
LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 a 
muzeelor şi a colecţiilor publice 
- Republicată*) 
Ordin MCC nr. 2057/5.02.2007 
actualizat  
pentru aprobarea 
Criteriilor si normelor de 
acreditare a muzeelor si a 
colectiilor publice 

44. Propuneri de acreditare a colectiilor publice de drept privat 

 

 
- nu este cazul 

 
 
 

- nu este cazul 
 

- nu este cazul 
 

45. Verificarea periodica a respectarii conditiilor de acreditare a muzeelor si colectiilor publice din subordinea 
autoritatilor administratiei publice locale sia a muzeelor si colectiilor publice de drept privat 

 
Informare privind respectarea condițiilor de 
acreditare a muzeelor și colecțiilor publice din 
subordinea autorităților administrației publice 
locale și a muzeelor și colecțiilor publice de drept 
privat. 

 
 

  

46. Verificarea periodica a respectarii conditiilor de autorizare a laboratoarelor si atelierelor de conservare si 
restaurare 

Hotarirea 216/2004 pentru 
aprobarea NORMELOR 
privind autorizarea 
laboratoarelor si a atelierelor 
de conservare si restaurare 
 

 

 
Au fost verificate condițiile de autorizare 
a laboratoarelor și atelierelor de 
conservare și restaurare din cadrul 
Muzeului Județean de Istorie și Artă dn 
Zalău 

 
 

  

47. Contraventii constatate si sanctiuni aplicate in domeniul muzeelor, colectiilor si laboratoarelor de conservare si 
restaurare 
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- nu este cazul 
 
 

 
 

- nu este cazul 
 

 
 

- nu este cazul 
 

 

V. MONUMENTE DE FOR PUBLIC 

16. Identificarea, amplasarea, 
clasarea si consevarea 

monumentelor de for public 
 

Legea nr. 120 din 4 mai 2006 a 
monumentelor de for public 

48. Evidenta monumentelor de for public  
  

 

Conform, LMI actualizată 2015, judeţul Sălaj  
figurează cu un număr de 6 Monumente în 
categoria III şi un număr de 3 poziţii în categoria 
Monumente IV ; 
Categoria de monumente include –statui, troiţe, 

busturi, case memoriale, criptă-ruine; 
În cursul anului 2020 a fost verificată starea de 
conservare a acestora. 

 

1. SJ-III-m-B-05150 Bustul 
lui Simion Bărnuţiu 
municipiul ZALĂU Piaţa 
1 Decembrie 1918 12, în 
faţa Prefecturii Sălaj 

 
 

2. SJ-III-m-B-05151 
Monumentul Wesselenyi 
municipiul ZALĂU Piaţa 
Maniu Iuliu, flancat de 
clădirea „Transilvania”, 
Primăria municipiului 
Zalău şi clădirea 
DJCCPCN Sălaj 

 
3. SJ-III-m-B-05152 Statuia 

de piatră a Maicii 
Domnului sat BENESAT; 
comuna BENESAT 14, în 
curtea casei nr. 14 1822 
 

4. SJ-III-m-B-05153 
Fântână de piatră oraş 
CEHU SILVANIEI Str. 
Cetăţii 35 sec. XVI 
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5. SJ-III-m-B-05155 

Monument comemorativ 
pe locul luptei lui Mihai 
Viteazul din august 1601 
sat GURUSLĂU; comuna 
HERECLEAN La 5 Km 
de sat, pe Dealul lui Mihai 
1976 
 

6. SJ-III-m-B-05154 Bustul 
lui Simion Bărnuţiu oraş 
ŞIMLEU SILVANIEI Str. 
1 Decembrie 1918 49, în 
curtea Liceului "Simion 
Bărnuţiu" 
 

7. SJ-IV-m-B-05156 
Mormântul şi 
monumentul lui Simion 
Bărnuţiu sat BOCŞA; 
comuna BOCŞA 49 
sec.XIX 
 

8. SJ-IV-m-B-05157 
Monument amintind 
foametea din 1814 sat 
ILEANDA; comuna 
ILEANDA La aprox. 1 
km de sat 1849 
 

9. SJ-IV-m-A-05075.08 
Criptă-ruine oraş JIBOU 
Str. Wesselenyi Miklos 16 
1779 - 1810 

49. Avize emise pentru proiecte de monumente de for public – număr dosare transmise la CNMFP  



47 
 

 
 
 

1. Amplasare Grup Statuar ”Pe bancă lângă 
Ady Endre” 

 
 

 
 
 

Piața Iuliu Maniu, FN, Jud. Sălaj, 
beneficiar: Municipiul Zalău 

 

 

VI. VENITURI  EXTRABUGETARE 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

18 
Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata 

 
Ordinul ministrului culturii nr. 

2664 din 12 noiembrie 2010 
privind stabilirea cuantumului 

tarifelor pentru eliberarea 
avizelor de specialitate 

necesare autorizării lucrărilor 
de construire sau de desfiinţare 
pentru imobilele aflate în zona 
de protecţie a monumentelor 
istorice şi în zonele construite 

protejate 
 

Legea nr. 182/2000 privind 
protejarea patrimoniului 
cultural national mobil –

republicata 
 

50. Avize acordate in temeiul L 422 pentru interventiile asupra imobilelor situate in zonele de protectie a 
monumentelor istorice si in zonele construite protejate  

 

           48.932,16 lei        

51. Expertize realizate in baza Legii 182/2000, art. 51 art. d) -  

- nu este cazul - nu este cazul - nu este cazul 

52. Gestionarea alocatiilor de la bugetul de stat destinate finantarii activitatilor de descoperire, colectare, cercetare, 
expertizare, clasare, inventariere, depozitare (art. 50, alin. 1/L 182/2000  

   

53. Alte surse extrabugetare (donatii, legate etc.) 

- nu este cazul -- nu este cazul -- nu este cazul 

54. Activitati finantate din veniturile extrabugetare 

- Deplasări  
- Servicii consultanță arhitectură 
- Materiale caracter funcțional 

Licențe (Windows și Office) 

-        40 lei 
-   1.800 lei 
-      606 lei 
- 12.646 lei 

 

 
 

VII. PROIECTE SI PROGRAME CULTURALE 
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 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

19. 
Initierea/implementarea de 

proiecte si programe 
culturale  

55. Activitati culturale finantate /co-finantate de directie, desfasurate in parteneriat cu alte institutii  

  - nu este cazul - nu este cazul - nu este cazul 

20. Asigurarea contributiilor 
pentru Fondul Cultural 

National 
Ordonanta 51/1998 
actualizata privind 

imbunatatirea sistemului de 
finantare a programelor, 
proiectelor si actiunilor 

culturale 

56. Actualizarea bazei de date privind operatorii ecomici platitori de contributii la FCN 

 

Registul Comerțului ne-a pus la disoziție o bază de 
date conținând mii de poziții. Este imposibil de 
făcut o selecție, la fel cum, din exeperiențele 
ultimilor ani, am fost luați în derâdere  și, uneori 
scoși afară politicos de către unii agenți economici, 
care, îndreptățit afirmă că numai fiscul controlează.  

  

57. Controlul respectarii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National 

Controlul respectării obligaţiilor de plată a 
contribuţiilor la Fondul cultural naţional, în condiţiile şi 
la termenele stabilite în prezentele norme metodologice, 
precum şi constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 
24 din ordonanţă se efectuează de către reprezentanţii 
organelor cu atribuţii în domeniul controlului fiscal, 
precum şi de împuterniciţi ai Administraţiei Fondului 
Cultural Naţional şi/sau ai serviciilor publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, după caz. (s.n.) 

 

În cadrul direcțiilor pentru cultură nu s-a creat un 
compartiment special, nu s-au făcut angajări de personal 
specializat pentru controlul economic și nu au fost atribuite 
explicit prin lege atribuțiile de control de acest tip. Această 

ție a făcut imposibilă în practică exercitarea controlului 
respectării colectării sumelor pentru F.C.N. de către 
direcțiile pentru cultură. H.G.-ul a instituit și definit Fondul 
cultural național, normele de aplicare au detaliat cuantumul 
și modul de aplicare, dar nici un act normativ nu a creat în 
cadrul direcțiilor pentru cultură organismul/compartimentul 
sau postul care să implementeze în practică măsurile 
prevăzute. 

 
 

 

58. Litigii nascute din aplicarea prevederilor legale 
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- nu este cazul - nu este cazul - nu este cazul 
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VIII. POLITICA DE PERSONAL 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

21. 
Structura / Organigrama / 

Statul de functii 
OMC 2080/27.02.2012 – 

privind aprobarea 
Regulamentului de organizare 

si functionare a Directiilor 
Judetene pentru Cultura si 

Patrimoniu National, respectiv 
a municipiului Bucuresti 

HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 
februarie 2010, actualizată, 

privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului 

Culturii  

 
 

  

 

59. Modificari intervenite in structura compartimentelor: incetari de activitate, recrutari, promovari, transformari 
de posturi 

- nu este cazul - nu este cazul - nu este cazul 

60. Cursuri de pregatire urmate  

Comunicarea organizațională. Măsuri specifice 
necesare dezvoltării sectorului public  

 
Contabilitate, CFP, achiziții publice, ALOP, 

GDPR  
 

(Cociș Doina – director 
executiv) 

 
 (Petreuș Daniela – consilier 

superior) 

 

IX. MODIFICAREA CADRUL LEGISLATIV 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

  
 

22. Imbunatatirea cadrului 
legislativ pentru protejarea 

patrimoniului cultural 
national 

61. Propuneri transmise Ministerului Culturii 

 
- nu este cazul - nu este cazul - nu este cazul 
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X. TRANSPARENTA SI COMUNICAREA ACTIVITATII IN COMUNITATE 

23. 
Parteneriate la nivel 

local/judetean/national 
62. Parteneriate incheiate cu institutii, autoritati, asociatii neguvernamentale pentru derularea unor 
actiuni/activitatati privind protejarea patrimoniului cultural; 

 

1. Parteneriate cu Ambulanța pentru 
Monumente Sălaj în vederea 
punerii în siguranță a bisericilor 
de lemn, prin înlocuirea 
învelitorilor – Șoimușeni, Zalnoc, 
Răstolțu Deșert, Hida 
 

2. Proiect ”ROMANIA 
UNIVERSALIS”- Ziua Culturii 
Naționale  2020 

15- 24 ianurie 2021 în parteneriat cu 
Asociația Cultura INNOVARTE 
 
3. ”Toți pentru România”  

15.01.2020 în parteneriat cu 
Asociația Culturală ”Heart- Core” 
 

4. ”România Europolis”- ianuarie- 
iunie 2020 în parteneriat cu Asociația 
Culturală ”Heart- Core” 

 
5. ”Doamnele muzicii Românești” 

iulie- noiembrie 2019- în parteneriat 
cu Asociația Culturală ”Heart- Core” 

 
 

6. ”INTERMERIDIAN ONLINE”- 
28 octombrie-01 decembrie 2020 în 
parteneriat cu Asociația Culturală 
”Heart- Core” 
 

Toate aceste parteneriate au avut 
ca scop promovarea patrimoniului 
cultural al județului, precum și a 
artiștilor contemporani. 
S-au făcut materiale de prezentare 
a unor monumente istorice din 
Sălaj, care au fost difuzate în 
mediul online. 
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Comunicarea prin 
intermediul mass media 

locala/judeteana/nationala 

63. Comunicarea prin intermediul mass media locala/judeteana/nationala a activitatii 

DJC Sălaj a transmis mass mediei locale 9 
comunicate de presă și 4 informări 

  

Pagina web 64. Adresa paginii web   Siteul DJC Sălaj este în construcție. Așteptam aprobarea Notei de fundamentare privind 
aprobarea de fonduri de  la sursa E 

Alte mijloace de comunicare 
65. Comunicarea de retelele de socializare 

- Facebook 

- Instagram 

 

 
Solicitari in baza Legii 544 DJC Sălaj a înregistrat un numar 47 solicitări  

 
ALTE ACTIVITATI Dată fiind situația pandemică, toate activitățile 

programate au fost derulate în mediul online 
  

                                                                         
 

Doina COCIȘ, 
Director executiv 

 


