
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 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA                    
JUD. SATU MARE            
ORAŞUL TĂŞNAD       
CONSILIUL LOCAL               

HOTĂRÂREA nr. 201 
din data de 29 noiembrie 2022 

 
pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 92 din data 

de 31 mai 2022 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de 
dezmembrare a imobilului  situat în extravilanul orașului Tășnad, în suprafață 

totală de 86310 mp, în domeniul public al Orașului Tășnad 
 
 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. 37292/28.11.2022; 

Analizând Adresa Instituției Prefectului Satu Mare nr. 10302/SJ/17.11.2022; 
Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad înregistrat sub nr. 37294/28.11.2022 şi 
Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, 
prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, 
înregistrat sub nr. 189/29.11.2022; 

În baza prevederilor art. 255 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. c) și ale alin. (14), precum și 
ale art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

  
 Art. 1 – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 92 din 
data de 31 mai 2022 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de 
dezmembrare a imobilului  situat în extravilanul orașului Tășnad, în suprafață totală 
de 86310 mp, în domeniul public al Orașului Tășnad. 
 Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Primarul Orașului Tăşnad. 

 


