
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: 12 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 3 
Voturi pentru: 12  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 

ROMÂNIA                  
JUD. SATU MARE        
ORAŞUL TĂŞNAD            
CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA nr. 223 
din data de 28 decembrie 2022 

 

privind reintroducerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
orașului Tășnad a imobilului constând în clădire cu suprafața construită de 205 mp. și 

teren aferent în suprafață de 600 mp., cu destinația de Muzeu 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în 
data de 28 decembrie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 39347/23.12.2022; 

Având în vedere Raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad, înregistrat sub nr. 39349/23.12.2022 şi Avizul 
Comisiei pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 
servicii, comerţ pe lângă Consiliul Local al orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
189/28.12.2022;  

Potrivit prevederilor art. 286 alin. (4), ale art. 289 și ale Anexei nr. 4 punctul nr. 5 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

În temeiul  prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) 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; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d), ale alin. (7) lit. c)-f) și r), precum 
şi ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) 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 aprobă reintroducerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al orașului Tășnad a imobilului constând în clădire cu suprafața construită de 205 mp. 
și teren aferent în suprafață de 600 mp., cu destinația de Muzeu. 

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului 
Tăşnad. 
 

 
 


