
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: 15 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0 
Voturi pentru: 15  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.):0 

ROMÂNIA          
JUD. SATU MARE            
ORAŞUL TĂŞNAD      
CONSILIUL LOCAL           

 HOTĂRÂREA Nr. 140 
din data de 31 august 2022 

 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Oraşului  Tăşnad 
 a imobilului înscris în C.F. nr. 101067 Tășnad, în suprafață de 1100 mp, extravilan  

 
Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară în 

data de 31 august 2022; 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 

28224/29.08.2022; 
Analizând Referatul nr. 27502/22.08.2022 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad;  
Având în vedere Raportul Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 28226/29.08.2022 și 
Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări 
de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr.121/31.08.2022; 

Având în vedere faptul că imobilul nu face obiectul Legii nr.18/1991, Legii nr.169/1997, 
Legii nr.1/2000, Legii nr.247/2005, Legii nr. 10/2001 și nu face obiectul vreunui litigiu 
judecătoresc; 

Potrivit  prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicității imobiliare, 
republicată, cu modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), respectiv alin. (6) lit. c), ale art. 
139 alin. (3) lit. e) și g), precum și ale art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 – Se atestă apartenența la domeniul privat al Oraşului Tăşnad a imobilului, teren 
în extravilanul orașului Tășnad, înscris în Cartea Funciară nr. 101067 a Orașului Tășnad, având 
nr. cad. 101067, categoria de folosință „Arabil”, parcela 1822/44, în suprafață de 1100 mp, 
conform documentației cadastrale Anexă la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
 Art.2 – În aria de protecție a imobilului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre este 
implementat proiectul „Stație de pompare a apelor uzate, în orașul Tășnad, județul Satu Mare”, 
finalizat din anul 2016 de către S.C. Apaserv Satu Mare SA. 
 Art.3 – Se dispune Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare, Biroului 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei,  înscrierea dreptului de proprietate privată a 
Oraşului Tăşnad asupra imobilului de la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul 
Patrimoniu și Primarul Oraşului Tăşnad.  

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL 
EC. VASILE MITRAȘCA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 



ROMÂNIA                                                                         ANEXA    
JUDEŢUL  SATU MARE                      LA HOTĂRÂREA NR. 140/2022                      
ORAŞUL TĂŞNAD    
CONSILIUL LOCAL           
 
 
 
 
 

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ 
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Oraşului  Tăşnad 
 a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 101067 a Orașului Tășnad, 

având nr. cad. 101067, categoria de folosință „Arabil”, parcela 1822/44, în 
suprafață de 1100 mp 

 
 
- Memoriu Tehnic 
- Plan de amplasament și delimitare a imobilelor 
- C.F. nr. 101067 Tășnad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documentație cadastrală privind atestarea apartenenţei la domeniul privat 
al Oraşului  Tăşnad a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 101067 a 
Orașului Tășnad, având nr. cad. 101067, categoria de folosință „Arabil”, 
parcela 1822/44, în suprafață de 1100 mp 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. VASILE MITRAȘCA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


