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ROMÂNIA          
JUDEŢUL SATU MARE         
CONSILIUL LOCAL AL      
ORAȘULUI TĂȘNAD           
 

HOTĂRÂREA nr. 191 
din data de 29 noiembrie 2022 

 

pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului 
Tășnad nr. 16/2020 privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului 
situat în Tășnad, str. Caișilor, nr. 2, jud. Satu Mare, înscris în C.F. nr. 

100591 Tășnad din domeniul public al Statului Român în domeniul public 
al Orașului Tășnad, modificată și completată 

  
  Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
ordinară în data de 29 noiembrie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, 
înregistrat sub nr. 37096/25.11.2022; 
 Analizând Adresa Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare nr. 
3588712/16.11.2022 înregistrată la Primăria orașului Tășnad sub nr. 
36121/17.11.2022 și punctul nr. 2 din Adresa Ministerului Justiției nr. 
2/76227/2022/01.11.2022, înregistrată la Ministerul Afacerilor Interne sub nr. 
158072/02.11.2022; 
 Având în vedere următoarele: 
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 16/2020 privind aprobarea 
solicitării de trecere a imobilului situat în Tășnad, str. Caișilor, nr. 2, jud. Satu 
Mare, înscris în C.F. nr. 100591 Tășnad din domeniul public al Statului Român 
în domeniul public al Orașului Tășnad; 
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 8/2021 pentru modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 16/2020 
privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului situat în Tășnad, str. Caișilor, 
nr. 2, jud. Satu Mare, înscris în C.F. nr. 100591 Tășnad din domeniul public al 
Statului Român în domeniul public al Orașului Tășnad; 
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 20/2021 privind eliminarea 
art. 4 alin. (4) din Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 8/2021 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului 
Tășnad nr. 16/2020 privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului situat în 
Tășnad, str. Caișilor, nr. 2, jud. Satu Mare, înscris în C.F. nr. 100591 Tășnad din 
domeniul public al Statului Român în domeniul public al Orașului Tășnad; 
  Având în vedere Raportul Serviciului  financiar – contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad înregistrat sub nr. 
37098/25.11.2022 şi Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de 



dezvoltare, industrii, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul 
Consiliului Local al Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 162/29.11.2022; 
          În baza prevederilor art. 292 alin. (1), alin. (3) și alin. (7) 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, cu modificările și 
completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂȘTE: 
  

Art.1 – Se aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al 
Orașului Tășnad nr. 16/2020 privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului 
situat în Tășnad, str. Caișilor, nr. 2, jud. Satu Mare, înscris în C.F. nr. 100591 
Tășnad din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Orașului 
Tășnad, modificată și completată după cum urmează: 
 „Art. 5 – Se aprobă întoarcerea bunului identificat la art. 4 din prezenta 
hotărâre în domeniul public al statului, în cazul nerealizării obiectivului 
„Clubul Pensionarilor și Rezerviștilor din Ministerul Afacerilor Interne”. 
         Art.2 – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local al Orașului 
Tășnad nr. 16/2020 privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului situat în 
Tășnad, str. Caișilor, nr. 2, jud. Satu Mare, înscris în C.F. nr. 100591 Tășnad din 
domeniul public al Statului Român în domeniul public al Orașului Tășnad, 
modificată și completată, nu se modifică.  
         Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Primarul orașului Tășnad. 
    

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. CĂLIN-DANIEL-VASILE MAIER 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


