
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  ____ 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: ____ 

Voturi pentru:  ____  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: ____ 

ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE                   

ORAŞUL TĂŞNAD                    

CONSILIUL LOCAL          

HOTĂRÂREA Nr. 38 

din data de 12 mai 2020 
 

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a 

amplasamentului şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiții Proiect tip – „Bazin de înot didactic, Oraș Tășnad, județul Satu Mare” 

 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. 6968/29.04.2020 al Compartimentului Patrimoniu din 

aparatul de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad și Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, 

programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul 

Consiliului Local al Orașului Tășnad; 

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 11/31.01.2019 privind 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de Agrement Oraș Tășnad”. 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea 

Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A; 

În conformitate cu prevederile art. 354, art. 355, art. 362 alin. (2) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 În conformitate cu prevederile art. II alin. (1) lit. e) din Legea nr. 86/2014 pentru 

aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 96 alin. (3), art. 129 alin. (1) și (2) lit. c) coroborate cu 

alin. (6) lit. b), precum şi ale art. 139 alin. (1) şi (3) lit. g) și a art. 300 alin. (1) lit. e) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 – Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  

a terenului  situat în  orașul Tășnad, județul Satu Mare aflat în proprietatea privată a 

orașului Tășnad – intravilan, în suprafaţă de 7600 mp, din totalul de 253852 mp, 

identificat potrivit Cărții funciare nr. 105357 nr. topo 105357, liber de orice sarcini, în 



vederea și pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiții 

„Bazin de înot didactic, Oraș Tășnad, județul Satu Mare”, conform Planului de 

Amplasament și Delimitare a Imobilului, Anexă la prezenta hotărâre, parte integrantă din 

aceasta. 

Art. 2 – Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare. 

Art. 3 – Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al orașului Tășnad, 

județul Satu Mare a cheltuielilor pentru racordurile la utilități. 

Art. 4 – Consiliul Local al orașului Tășnad, se obligă să asigure, în condițiile legii, 

suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

Art. 5 – Consiliul Local al Orașului Tășnad se obligă ca, după predarea 

amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia şi să îl întrețină 

pe o perioada de minimum 15 ani. 

Art. 6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

Orașului Tășnad. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

AV. LORANT-GABOR ZSIDO 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


