
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: 11 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 4 
Voturi pentru: 11  
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. 159 
din data de 29 septembrie 2022 

 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 200/2018 
privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT 

Tășnad către Liceul Tehnologic Tășnad 
 

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. 30771/28.09.2022; 

Analizând Referatul nr. 30770/28.09.2022 al Compartimentului Patrimoniu din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad; 

Având în vedere Deciziile nr. 1080/01.09.2022 și nr. 1082/01.09.2022 
Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare; 
 Având în vedere Raportul Serviciului Financiar – Contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 
30449/26.09.2022 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. 138/29.09.2022;  
 În baza prevederilor art. 298, art. 299 și art. 300 din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În baza prevederilor art.112 alin.(1) și (2) din Legea nr.1/2011 a educației 
naționale, cu modificările ulterioare; 

În baza prevederilor art.867 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul 
Civil, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c), ale alin. (6) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1 – Se aprobă completarea Anexei nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al 

Orașului Tășnad nr. 200/2018 privind darea în administrare a unor bunuri imobile, 
proprietate publică a UAT Tășnad către Liceul Tehnologic Tășnad, cu completările 
ulterioare, cu 9 poziții, numerotate de la 5 la 13 după cum urmează: 

 



 
 

Nr.crt. Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii/dării 

în folosință 

Număr 
inventar/Valoare 

de inventar/lei 

Situația juridică 
actuală/Denumire 

act proprietate 
sau alte acte 
doveditoare 

5 

GRĂDINIȚA 
CU 

PROGRAM 
PRELUNGIT 

Situată în 
localitatea Tășnad 

la adresa 
str.Lăcrămioarelor, 

nr.17. Suprafața 
construită = 388 

m.p.  

1944 1001i                       
2.936.691 lei 

Domeniul public 
al orașului Tășnad, 

conform HCL 
nr.53/1999 

6 

Spălătorie                             
Grădiniță cu 

program 
prelungit 

Situat în 
localitatea Tășnad 

la adresa 
str.Lăcrămioarelor, 

nr.17.Suprafața 
construită = 31 

m.p.  

  1002j                      
31.046 lei 

Domeniul public 
al orașului Tășnad, 

conform HCL 
nr.53/1999 

7 

Teren aferent                               
Grădiniță cu 

program 
prelungit 

Situat în 
localitatea Tășnad 

la adresa 
str.Lăcrămioarelor, 

nr.17.Suprafața 
terenului = 1441 

m.p.  

    

Domeniul public 
al orașului Tășnad, 

conform HCL 
nr.53/1999 

8 
 

CLĂDIRE 
GRĂDINIȚĂ 

CU 
PROGRAM 
NORMAL 

Situat în 
localitatea Tășnad 

la adresa 
str.Zorilor, 

nr.39.Suprafața 
construită = 295 

m.p. 

 341.097,37 lei 

Domeniul public 
al orașului Tășnad, 

conform HCL 
nr.53/1999 

9 

Teren aferent 
Grădiniță cu 

program 
normal 

Situat în 
localitatea Tășnad 

la adresa 
str.Zorilor, 

nr.39.Suprafața 
teren = 2075 m.p. 

  

Domeniul public 
al orașului Tășnad, 

conform HCL 
nr.53/1999 

10 
CLĂDIRE 
ȘCOALĂ 
CARTIER 

Situată în loc. 
Tășnad la adresa 
str.Petru Maior, 
nr.22 Suprafața 
construită = 133 

m.p.  

1975 1001e                
123.786 lei 

Domeniul public 
al orașului Tășnad, 

conform HCL 
nr.53/1999 



 
 

11 
Teren aferent                               

Școală 
Cartier 

Situată în 
localitatea Tășnad 
la adresa str.Petru 

Maior, nr.22.  
Suprafața terenului 

= 428 m.p.  

    

Domeniul public 
al orașului Tășnad, 

conform HCL 
nr.53/1999 

12 
CLĂDIRE 
ȘCOALĂ 

CIG 

Situată în 
localitatea Cig la 
adresa str.Mare, 
nr.37. Suprafața 
construită = 562 

m.p.  

1930 1002e                       
212.652 lei 

Domeniul public 
al orașului Tășnad, 

conform HCL 
nr.53/1999 

13 Teren aferent                               
Școală Cig 

Situată în 
localitatea Cig la 
adresa str.Mare, 
nr.37. Suprafața 

construită = 3225 
m.p.  

    

Domeniul public 
al orașului Tășnad, 

conform HCL 
nr.53/1999 

 
 
Art. 2 – (1) Darea în administrare a bunurilor imobile menționate la art.1, se 

face pe bază de Protocol de predare-primire/Contract de dare în administrare, încheiat 
între Primarul orașului Tășnad și Directorul Liceului Tehnologic Tășnad, începând cu 
data de 1 octombrie 2022. 

(2) Destinația, exploatarea și dispunerea bunurilor imobile menționate la art. 1 
se va face doar în scopul în care au fost construite, adică, pentru învățământ. 

Art. 3 – Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosința și 
dispunerea asupra bunului preluat în condițiile legii și în limitele precizate în 
protocolul de predare-primire. 

Art. 4 – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad 
nr. 200/2018 privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică 
a UAT Tășnad către Liceul Tehnologic Tășnad, nu se modifică. 

Art. 5 – Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local la Orașului 
Tășnad nr. 202/31.10.2018 privind darea în administrare a unor bunuri imobile, 
proprietate publică a UAT Tășnad către Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Tășnad, 
se abrogă. 
 Art. 6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul Oraşului Tăşnad. 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. CĂLIN-DANIEL-VASILE MAIER 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 


