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ROMÂNIA              

JUD. SATU MARE              

ORAŞUL TĂŞNAD           

CONSILIUL LOCAL             

 

HOTĂRÂREA Nr. 31 

din data de 31 martie 2021 
 

privind împuternicirea primarului orașului Tășnad, domnul Farcău Adrian-

Dănuț, să semneze declarația notarială privind accesul nemijlocit al personalului 

DEER S.A. SROR Satu Mare, la grupul de măsură amplasat pe strada 

Santăului, nr. 8, orașul Tășnad, județul Satu Mare 
 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 

ordinară în data de 31 martie 2021; 

 Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6199/31.03.2021; 

Având în vedere Adresa nr. 5271/26.02.2021 a Apaserv Satu Mare, înregistrată 

la Primăria orașului Tășnad sub nr. 5963/26.03.2021; 

Analizând Avizul Tehnic de Racordare Nr. 6040210201181/02.03.2021 emis 

de S.C. Electrica S.A. Sucursala Satu Mare; 

În temeiul art. 12 alin. (3) și (4) din Legea nr. 123/2012 Legea energiei 

electrice şi a gazelor naturale, cu modificările ulterioare; 

Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 6201/31.03.2021 și 

Raportul Comisiei de specialitate pentru administrație publică locală, juridică, de 

disciplină, ordine publică, amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală, 

protecția mediului pe lângă Consiliul Local al orașului Tășnad, înregistrat sub 

nr.6244/2021; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. a), alin. (3) lit. d), precum și ale art. 

139 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 împuternicește primarului orașului Tășnad, domnul Farcău Adrian-

Dănuț, să semneze declarația notarială privind accesul nemijlocit al personalului 

DEER S.A. SROR Satu Mare, la grupul de măsură amplasat pe strada Santăului, nr. 

8, orașul Tășnad, județul Satu Mare în incinta stației de epurare ape uzate a orașului 

Tășnad conform C.F. nr. 102241 Tășnad, nr. top. 102241-C1, cu titlu gratuit, pe toată 

durata de existență a acestora. 

 Art. 2 – Se aprobă asigurarea accesului necondiționat prin neîngrădirea 

accesului la rețelele electrice pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță, reparații și 

intervenții accidentale la imobilul proprietatea orașului Tășnad identificat la art. 1 din 

prezenta hotărâre. 



 Art. 3 – Se aprobă transmiterea dreptului de acces la imobilul proprietatea 

orașului Tășnad identificat la art. 1 din prezenta hotărâre și succesorilor proprietari ai 

imobilului respectiv. 

 Art. 4 – (1) La dezafectarea instalațiilor electrice, obligația de a asigura 

degajarea terenului și repunerea lui în starea inițială îi revine Distribuție Energie 

Electrică România Sucursala Satu Mare. 

         (2) Obligația menționată la art. 4 alin. (1) se transmite și 

succesorilor proprietari ai imobilului - grupul de măsură amplasat pe strada Santăului, 

nr. 8, orașul Tășnad, județul Satu Mare în incinta stației de epurare ape uzate a 

orașului Tășnad conform C.F. nr. 102241 Tășnad, nr. top. 102241-C1. 

Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul Orașului Tășnad. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

BIANCA-GABRIELA-CODRUȚA ACIU 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


