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ROMÂNIA                  
JUD. SATU MARE        
ORAŞUL TĂŞNAD             
CONSILIUL LOCAL                 

 
HOTĂRÂREA Nr. 70 

din data de 27 mai 2021 
 

privind efectuarea procedurilor necesare pentru radierea sarcinii înscrise cu privire la 
imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 103339 Tășnad, teren intravilan, situat în 

Orașul Tășnad, strada Lăcrămioarelor, nr. 119/A, județul Satu Mare, cu privire la 
S.C. LTZF-COM S.R.L. 

 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în 
data de 27 mai 2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 10415/26.05.2021; 

Analizând Referatul nr. 9901/20.05.2021 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad; 

Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 10420/26.05.2021 şi Raportul 
Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 
servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
10587/2021; 

Având în vedere Sentința Civilă nr. 141/CA din data de 9 iunie 2020 a Tribunalului 
Satu Mare și Decizia nr. 67/CA/2020 – R a Curții de Apel Oradea – Secția de Contencios 
Administrativ și Fiscal, din dosarul nr. 807/83/CA/2019 – R prin care se respinge ca nefondat 
recursul declarat de recurenta-reclamantă S.C. LTZF COM S.R.L., împotriva Sentinței nr. 
141/CA din data de 09.06.2020 pronunțată de Tribunalul Satu Mare, pe care o menține în 
totul; 

În baza prevederilor art. 28 alin (7) lit. b) și alin. (8) din Legea  nr. 7/1996 Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza prevederilor art. 94 și art. 172 alin. (6) din Ordinul  nr. 700/2014 privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepție şi înscriere în evidențele de cadastru şi carte 
funciară, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza prevederilor art. 885 alin. (4) din Legea  nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza art. 362 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. a), d) şi e), precum 
şi  ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. a) şi e) 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 efectuarea procedurilor necesare pentru radierea sarcinii înscrise cu 
privire la imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 103339 Tășnad, teren intravilan, situat în 
Orașul Tășnad, strada Lăcrămioarelor, nr. 119/A, județul Satu Mare, privind contractul de 



 
 

concesiune din data de 24 iulie 1992, încheiat pe o durată de 25 de ani între Consiliul Local 
al Orașului Tășnad și S.C. LTZF-COM S.R.L. 

Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
orașului Tășnad și Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Carei.  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER LOCAL 

LAVINIA-LIVIA CIGAN-BOLDAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 


