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ROMÂNIA                 
JUD. SATU MARE       
ORAŞUL TĂŞNAD            
CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA Nr. 24 
din data de 25 februarie 2022 

 

privind stabilirea cotelor aplicate la valoarea de investiție a construcției pentru 
administrarea, întreținerea și reparațiile curente, a reparațiilor capitale și stabilirea 

cotelor care se aplică chiriașilor care au împlinit vârsta de 35 de ani în calculul chiriei 
pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii 

 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în 
data de 25 februarie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 11344/25.02.2022; 
         Analizând Referatul nr. 10695/21.02.2022 al Compartimentului Gospodărie Comunală 
din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului  Oraşului Tăşnad;  
 Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad înregistrat sub nr. 11346/25.02.2022 şi Avizul 
Comisiei pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 
servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad înregistrat sub 
nr.21/25.02.2022; 
         În temeiul prevederilor art. I punctul nr. 3 din Ordonanța de Urgență nr. 55/2021 pentru 
modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2)  lit. c) și d), coroborate cu alin. 6, lit. a) și alin. 
(7) lit. q) precum şi  ale art. 139 alin. (1) și (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 aprobă  cota de 1,5 % aplicată la valoarea de investiție a construcției pentru 
administrarea, întreținerea și reparațiile curente, a reparațiilor capitale. 
 Art. 2 –  Se aprobă  cota de 0,5 % aplicată chiriașilor care au împlinit vârsta de 35 de 
ani în calculul chiriei pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii. 
 Art. 3 –  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2021. 
 Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Oraşului Tăşnad. 
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