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ROMÂNIA                   
JUDEȚUL SATU MARE       
ORAŞUL TĂŞNAD       
CONSILIUL LOCAL                                                 

HOTĂRÂRE Nr. 225 
din data de 28 decembrie 2022 

 

privind aprobarea inițierii demersurilor pentru implementarea la nivelul Orașului Tășnad a 
Proiectului Tip – „Bază sportivă TIP 1 în Orașul Tășnad, județul Satu Mare” derulat prin 
cadrul PNCIPS de către Compania Națională de Investiții S.A. și includerea în Programul 

Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „ Complexuri sportive”, a 
obiectivului de investiții 

 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în data 
de 28 decembrie 2022;  
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 39230/23.12.2022 al consilierilor locali Kiskasza 
Barna-Balázs, Ruff Sofia, Schönberg Arnold și Vinkler Toma-Vasile care fac parte din grupul de 
consilieri locali ai Uniunii Democrate Maghiare din România în Consiliul Local al Orașului Tășnad 
cu privire la detalii atât despre valoarea investiției, cerințele cu privire la terenul necesar a fi pus la 
dispoziția CNI precum și caracteristicile investiției; 
 Având în vedere Referatul nr. 39346/28.12.2022 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad privind propunerea de amplasament și 
Extrasul C.F. nr. 108475 Tășnad din 28 decembrie 2022; 
 Având în vedere Raportul Serviciului Financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 39363/28.12.2022 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. 191/28.12.2022; 
 Având în vedere Proiectul Tip – „Bază sportivă TIP 1” derulat prin cadrul PNCIPS de către 
Compania Națională de Investiții S.A.; 
 În conformitate cu prevederile Capitolului 1,  art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență 
nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.;  
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), d) și e), coroborate cu alin. (4) lit. e), 
alin. (7) lit. c), e) și f) și cu alin. (9) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul art. 136 alin. (1) 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 aprobă inițierea demersurilor pentru implementarea la nivelul Orașului Tășnad, 
județul Satu Mare a Proiectului Tip – „Bază sportivă TIP 1” derulat prin cadrul PNCIPS de către 
Compania Națională de Investiții S.A. 
 Art.2 – Se aprobă includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau 
Social, Subprogramul „Complexuri sportive”, a obiectivului de investiții „Bază sportivă TIP 1 în 
Orașul Tășnad, județul Satu Mare”. 
 Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
Orașului Tășnad. 
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 CONTRASEMNEAZĂ, 
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