
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. 8 

din data de 28 ianuarie 2021 
 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului 

Tășnad nr. 16/2020 privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului situat în 

Tășnad, str. Caișilor, nr. 2, jud. Satu Mare, înscris în C.F. nr. 100591 Tășnad 

din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Orașului Tășnad 

 

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

ordinară în data de 28 ianuarie 2021; 

Analizând Adresa Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală Logistică 

nr. 3519869/27.05.2020 și Adresa Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare 

nr. 3519892/02.06.2020; 

Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad, înregistrat sub nr.1559/27.01.2021 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.1692/28.01.2021; 

          În baza prevederilor art. 292 alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență a 

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

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. b) și alin (4), ale art. 139 alin 

(2), precum şi ale 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 Ş T E: 

 

 Art. 1 –  Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad 

nr. 16/2020 privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului situat în Tășnad, str. 

Caișilor, nr. 2, jud. Satu Mare, înscris în C.F. nr. 100591 Tășnad din domeniul public 

al Statului Român în domeniul public al Orașului Tășnad, după cum urmează: 

 (1) Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Se solicită trecerea 

imobilului sus-menționat din domeniul public al Statului Român în domeniul public 

al Orașului Tășnad, jud. Satu Mare, pentru modernizarea acestuia cu destinația de 

Clubul Pensionarilor și Rezerviștilor din Ministerul Afacerilor Interne.” 

 (2) Art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 4 (1) – Se aprobă 

reabilitarea imobilului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre și schimbarea 

destinației imobilului în „Clubul Pensionarilor și Rezerviștilor din Ministerul 

Afacerilor Interne 



 
 

Art. 4 (2) – Se alocă suma de 300.000 de lei, din bugetul local al orașului Tășnad 

pentru reabilitarea imobilului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre și schimbarea 

destinației imobilului în „Clubul Pensionarilor și Rezerviștilor din Ministerul 

Afacerilor Interne. 

Art. 4 (3) – Reabilitarea imobilului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre și 

schimbarea destinației imobilului în „Clubul Pensionarilor și Rezerviștilor din 

Ministerul Afacerilor Interne” se va face în termen de 3 ani de zile, de la predarea-

primirea imobilului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4 (4) – Bunul imobil menționat la art. 1 din prezenta hotărâre se declară din bun 

de interes public național în bun de interes public local”. 

 Art. 2 – Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad 

nr. 16/2020 privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului situat în Tășnad, str. 

Caișilor, nr. 2, jud. Satu Mare, înscris în C.F. nr. 100591 Tășnad din domeniul public 

al Statului Român în domeniul public al Orașului Tășnad, după cum urmează: 

„Art. 5 – În cazul nerealizării obiectivului propus la art. 4 din prezenta hotărâre, 

situația juridică a imobilului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre revine la 

situația inițială. 

Art. 6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul orașului Tășnad.” 

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ 

                   CONSILIER LOCAL             SECRETAR GENERAL 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


