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ROMÂNIA                 
JUD. SATU MARE        
ORAŞUL TĂŞNAD             
CONSILIUL LOCAL                 

 
HOTĂRÂREA Nr. 158 

din data de 29 septembrie 2022 
 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
orașului Tășnad, județul Satu Mare 

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

ordinară în data de 29 septembrie 2022; 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, 

înregistrat sub nr. 30832/29.09.2022; 
Analizând Referatul nr. 30833/29.09.2022 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 înregistrat sub nr. 
30836/29.09.2022 şi Avizul Comisiei pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, 
industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al 
Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 137/29.09.2022; 
 Extrasul de carte funciară nr. 109895 Tășnad, str. Zorilor, nr. 39, județul Satu 
Mare 
 Având în vedere Anexa nr. 5 ,,Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al Orasului Tășnad” la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Satu Mate;  
 Ținând cont de prevederile art. 289 alin. 5, alin. 6 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În baza H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 
comunelor,al oraşelor,al municipiilor şi al judeţelor; 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a) și b), art. 139, alin. (1) și 
alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 607, alin (4) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 
 



 
 

 Art. 1. Se modifică poziția nr. 984 din Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al Orașului Tășnad, la secțiunea ,,Construcții Domeniul Public”, 
aprobat prin HCL nr. 31/1991, după cum urmează:  
 

Nr.crt Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 
caz, dării 

în 
folosință 

Valoarea 
de 

inventar 
LEI 

Situație 
juridică 
actuală 

984. 1.6.4 Grădinița 
GPN 
 

Str. Zorilor, nr. 
39 
2 Sali de grupă 
Ac=Ad=295mp 

2022 341097,37  Orașul 
Tășnad 
în baza 
HCL nr. 
158/2022 

 
 Art. 2.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredințează 
Primarul Orașului Tășnad. 

Art. 3.  Inventarul astfel modificat constituie anexa la statutul unitatii 
administrativ –teritoriale si se publica pe site-ul institutiei la sectiunea dedicata 
acestuia. 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. CĂLIN-DANIEL-VASILE MAIER 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


