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HOTĂRÂREA nr. 101 

din data de 27 iunie 2019 

 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al 

orașului Tășnad a unor bunuri aflate în administrarea  

S.C. Apaserv Satu Mare S.A., pentru scoaterea din funcțiune, în vederea casării 

și valorificării. 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. 11416/2019 al Compartimentului patrimoniu din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

 Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 

14/2007 privind aprobarea concesionării directe către S.C. APASERV SATU MARE 

S.A. a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a patrimoniului 

public aferent serviciilor de apă şi de canalizare, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr. 213/1999 privind 

proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 112/2000 pentru 

reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor 

corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-

teritoriale; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c), precum şi ale art. 45 alin. (1) 

şi (3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, 

cu modificările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 –  Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes 

local al orașului Tășnad a unor bunuri aflate în administrarea S.C. Apaserv Satu Mare 

S.A., pentru scoaterea din funcțiune, în vederea casării și valorificării conform Anexei, 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

Orașului Tășnad. 
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Bunurile scoase din funcțiune din patrimoniul Orașului Tășnad 

 

I.Stația de pompare Tășnad: 

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

poz. 
Denumire obiectiv U.M. Cant. Valoare (lei) 

1 114 
Pompă submersibilă EBARA Seria 

SS9AS0006 
BUC 1 4326,36 

2 114 
Pompă submersibilă EBARA Seria 

SS9AS0007 
BUC 1 4326,36 

TOTAL 8652,72 
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