
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:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 
Voturi pentru:  14  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 

ROMÂNIA           

JUDEŢUL SATU MARE         

CONSILIUL LOCAL AL      

ORAȘULUI TĂȘNAD           

                           

HOTĂRÂREA nr. 15 

din data de 17 februarie 2020 
 

privind aprobarea solicitării de trecere a imobilelor situat în Tășnad, str. 

Înfrățirii, nr. 100, jud. Satu Mare, înscris în C.F. nr. 104340 Tășnad, 

precum și a imobilului situat în Tășnad, str. Înfrățirii, nr. 81, jud. Satu 

Mare, înscris în C.F. vechi nr. 3507 Tășnad din domeniul public al Statului 

Român în domeniul public al Orașului Tășnad 

  

  Consiliul Local al orașului Tășnad, județul Satu Mare; 

          Analizând Referatul nr. 2711/13.02.2020 al Compartimentului Patrimoniu 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad; 

 Având în vedere Raportul Serviciului  financiar – contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad şi Raportul Comisiei 

pentru buget, finanțe. Programe de dezvoltare, industrii, agricultură, prestări de 

servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

          În baza prevederilor art. 292 alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență a 

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

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. b) și alin (4), ale art. 139 

alin (2), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

  

HOTĂRĂȘTE: 

  

Art.1 – Se aprobă solicitarea de trecere a imobilului situat în Tășnad, str. 

Înfrățirii, nr. 100, jud. Satu Mare, înscris în C.F. nr. 104340 Tășnad, precum și a 

imobilului situat în Tășnad, str. Înfrățirii, nr. 81, jud. Satu Mare, înscris în C.F. 

vechi nr. 3507 Tășnad din domeniul public al Statului Român în domeniul 

public al Orașului Tășnad. 

Art.2 – Imobilul situat în Tășnad, str. Înfrățirii nr. 100, jud. Satu Mare 

este înscris în Cartea funciară nr. 104340 Tășnad și constă în teren în suprafață 

de 8197 mp. având nr. cadastral 104340 și construcții realizate în anul 1990 

având nr. cadastral 104340-C1 cu suprafață construită la sol de 52 mp. grajd MF 

27951, 104340-C2 cu suprafață construită la sol de 42 mp. Remiză UF Tășnad 

MF 27955, 104340-C3 cu suprafață construită la sol de 89 mp. Magazie MF 



27971, 104340-C4 cu suprafață construită la sol de 91 mp. Sediu – punct de 

lucru UF Tășnad MF 27976, 104340-C5 cu suprafață construită la sol de 36 mp. 

Magazie nr. 2 UF Tășnad MF 27968, 104340-C6 cu suprafață construită la sol 

de 60 mp. Magazie nr. 1 UF Tășnad MF 27967, 104340-C7 cu suprafață 

construită la sol de 27 mp. Atelier cărămidă UF Tășnad MF 27952, 104340-C8 

cu suprafață construită la sol de 35 mp. Magazia nr. 3 UF Tășnad MF 27969, 

104340-C9 cu suprafață construită la sol de 31 mp. Garaj auto UF Tășnad MF 

27978 și 104340-C10 cu suprafață construită la sol de 11 mp Depozit carburanți 

UF Tășnad MF 27972 iar imobilul situat în Tășnad, str. Înfrățirii, nr. 81, jud. 

Satu Mare este înscris în Cartea Funciară vechi nr. 3507 Tășnad și constă în 

teren în suprafață de 1619 mp și construcție ”Stațiune de montă” având nr. 

parcelă 205/b și nr. MFP 27996 cu denumirea ”Pavilion administrativ UARZ 

Tășnad.  

Art.3 – Se solicită trecerea imobilelor sus-menționate din domeniul public 

al Statului Român în domeniul public al Orașului Tășnad, jud. Satu Mare, pentru 

modernizarea cu destinația de locuințe pentru specialiști, având în vedere 

demersurile pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea cu echipament adecvat a 

Secției Externe Tășnad a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, respectiv 

pentru amenajarea unui centru/adăpost de găzduire în regim de urgență destinat 

victimelor violenței în familie. 

         Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul  orașului Tășnad. 

 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

EC. AUGUSTA-ELENA ONAC 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


