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ROMÂNIA            

JUD. SATU MARE       

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA nr. 112 

din data de 31 iulie 2019  
 

privind rectificarea denumirii proprietarului în Cartea Funciară și atestarea 

apartenenței la domeniul privat al Orașului Tăşnad  

a unor imobile 

 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. 14016/2019 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul 

aparatului de specialitate la Primarului orașului Tășnad;  

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, 

programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul 

Consiliului Local al Orașului Tășnad; 

Potrivit  prevederilor  Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 

republicată în anul 2015, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii   nr. 2/1968  privind organizarea administrativă a 

teritoriului Republicii Socialiste România, republicată în anul 1981, cu modificările 

ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), respectiv alin. (6) lit. c), ale art. 

139 alin. (3) lit. e) și g), precum și ale art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. – Se rectifică proprietarul în cartea funciară din Comuna Tășnad în Orașul 

Tășnad și se atestă apartenența la domeniul privat al Oraşului Tăşnad a imobilului, teren în 

intravilanul orașului Tășnad, înscris în Cartea Funciară nr. 104946 a Oraşului Tăşnad, nr. cad. 

1025/63/a/2/a/29 Tășnad, în suprafață de 50 mp. 

 Art.2. – Se rectifică proprietarul în cartea funciară din Comuna Tășnad în Orașul 

Tășnad și se atestă apartenența la domeniul privat al Oraşului Tăşnad a imobilului, teren în 

intravilanul orașului Tășnad, înscris în Cartea Funciară nr. 104945 a Orașului Tășnad, nr. cad. 

1025/63/A/2/A/30 Tășnad, în suprafață de 50 mp. 

 Art.3. – Se dispune Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare, Biroului 

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei, notarea rectificării în cartea funciară a 

proprietarului din Comuna Tășnad în Orașul Tășnad și  înscrierea dreptului de proprietate 

privată a Oraşului Tăşnad asupra imobilelor de la art.1 și art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

Compartimentul Patrimoniu și Primarul Oraşului Tăşnad.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

LEONTIN SĂLĂJAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea denumirii proprietarului în 

Cartea Funciară și atestarea apartenenței la domeniul privat al Orașului  

Tășnad a unor imobile 

 

 

 Imobilele, terenuri concesionate, situate în intravilanul orașului Tășnad și 

înscrise în Cartea Funciară nr. 104946 a Oraşului Tăşnad, nr. cad. 

1025/63/a/2/a/29 în suprafaţă de 50 mp. și Cartea Funciară nr. 104945 a 

Orașului Tășnad, nr. cad. 1025/63/A/2/A/30 în suprafață de 50 mp., conform 

înscrisurilor în cartea funciară sunt proprietatea comunei Tășnad cu titlu de 

împroprietărire în baza Legii reformei agrare.   

 În conformitate cu prevederile Legii   nr. 2/1968  privind organizarea 

administrativă a teritoriului Republicii Socialiste Român, republicată în anul 

1981, cu modificările ulterioare, comuna Tășnad a fost reorganizată atribuindu-

i-se denumirea de Oraş Tăşnad. 

 Faţă de cele menţionate, am elaborat prezentul proiect de hotărâre a 

consiliului local privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Oraşului  

Tăşnad  a  imobilelor de mai sus. 
 

 

 

 

 

INIȚIATOR 

PRIMAR, 

ING. CSABA-FRANCISC GRIEB 
 


