
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:  13 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 2 

Voturi pentru: 13  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA                    

JUD. SATU MARE             

ORAŞUL TĂŞNAD       

CONSILIUL LOCAL               

HOTĂRÂREA Nr. 5 

din data de 28 ianuarie 2021 
 

pentru modificarea și completarea Contractului de comodat prevăzut în Anexa nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2020 privind darea în folosință gratuită, pe o 

perioadă de 10 ani, a bunului situat în Orașul Tășnad, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, 

județul Satu Mare către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu 

Mare – Județul Satu Mare 

                         

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, 

din data de 28 ianuarie 2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat 

sub nr. 1280/22.01.2021; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad, înregistrat sub nr.1282/22.01.2021 și Raportul 

Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 

servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub 

nr.1689/28.01.2021; 

Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;  

În baza prevederilor art. 108 lit. d), art. 140 alin. (1) și (3), art. 154 alin. (1) alin. (1) 

și (4), art. 243 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 349-353 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În baza prevederilor art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, 

cu modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), coroborate cu alin. (6) lit. a) şi art. 

196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă modificarea art. 5.3 - Obligațiile comodatarului din Contractul 

de comodat prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2020 privind 

darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a bunului situat în Orașul Tășnad, str. 

Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Satu Mare către Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Someș” Satu Mare – Județul Satu Mare după cum urmează: 

„a) de a folosi imobilul primit în folosință gratuită potrivit destinației acestuia. 



 
 

b) de a conserva și utiliza imobilul primit în folosință gratuită asemeni unui bun 

proprietar. 

c) de a permite comodantului verificarea periodică a bunului primit în folosință 

gratuită. 

d) de a nu schimba destinația bunului primit în folosință fără hotărâre a Consiliului 

Local al orașului Tășnad. 

e) comodatarul nu poate supune bunul executării silite și nu poate constitui garanții 

reale asupra lui. 

f) de a prezenta anual un raport privind activitatea de utilitate publică desfășurată. 

g) de a informa comodantul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de 

proprietate publică, precum și de existența unor cauze sau iminența producerii unor 

evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului.  

h) folosința dobândită în baza Hotărârii Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 

106/2020, nu poate fi transmisă, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane 

juridice sau fizice.” 

Art. 2 – Se aprobă completarea art. 5.1 – Drepturile și obligațiile comodantului din 

Contractul de comodat prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2020 

privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a bunului situat în Orașul 

Tășnad, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Satu Mare către Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență „Someș” Satu Mare – Județul Satu Mare, după cum urmează: „e) de a suporta 

din bugetul propriu toate cheltuielile aferente generate de folosința bunului referitor la 

întreținere, energie electrică, energie termică, apă – canal, gaz, abonament telefon/interfon, 

internet, salubrizare, asigurarea imobilului se va suporta integral de către comodant.” 

Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul orașului Tășnad, prin Compartimentul Patrimoniu și Compartimentul Juridic din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tășnad. 

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ 

                   CONSILIER LOCAL             SECRETAR GENERAL 

PROF. ANTONEL-ADRIAN MOISA-TURCU   SERGIU-IONEL BUTA 


