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ROMÂNIA          

JUD. SATU MARE        

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA nr. 116 

din data de 31 iulie 2019 
 

privind aprobarea vânzării unui imobil teren aparținând domeniului privat al 

orașului Tășnad către beneficiarul dreptului de preemțiune 

 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr.13604/2019 al Compartimentului patrimoniu din cadrul 

aparatului de specialitate al  Primarului Orașului Tășnad; 

Solicitarea doamnei Bura Maria, înregistrată la Primăria orașului Tășnad sub 

nr.10787/2019; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar-contabil  din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru  buget, 

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

cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

Raportul de Evaluare privind terenuri intravilane situate în Tășnad, zona de 

agrement întocmit de către domnul Sabău Vasile-Dorinel – evaluator autorizat 

ANEVAR; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în anul 

2011, cu modificările ulterioare; 

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

(14), art.364 alin.(1), precum şi ale art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

 Art. 1 –  Se însușește Raportul de Evaluare privind terenuri intravilane situate 

în Tășnad, zona de agrement întocmit de către domnul Sabău Vasile-Dorinel – 

evaluator autorizat ANEVAR, înregistrat la Primăria orașului Tășnad sub 

nr.14184/30.07.2019, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 –  Se aprobă efectuarea vânzării cu drept de preemțiune a imobilului-

teren aparținând domeniului privat de interes local al unității administrativ-teritoriale 

Tășnad, oraș Tășnad, situat în orașul Tășnad, zona de Agrement, proprietatea privată 

a orașului Tășnad, având număr cadastral 102337, înscris în Cartea Funciară 



Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 

anul 2007, cu modificările ulterioare. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  12 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 3 

Voturi pentru:  12  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

nr.102337 a orașului Tășnad către preemtorul cumpărător Bura Maria, cu domiciliul 

în Negrești-Oaș, strada Rozelor, nr.10, județul Satu Mare. 

 Art. 3 –  Prețul stabilit pentru vânzarea terenului identificat la articolul nr.2 din 

prezenta hotărâre, este de 27.700 de lei, fără TVA, conform punctului nr.2 - Valori de 

piață parcele de teren evaluate din raportul de evaluare. 

 Art. 4 –  Imobilul-teren descris la articolul nr.2 din prezenta hotărâre nu face 

obiectul legilor de reconstituire a dreptului de proprietate și nu face obiectul vreunui 

litigiu. 

 Art. 5 –  Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-

cumpărare vor fi suportate de cumpărător. 

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

Primarul Orașului Tășnad. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

LEONTIN SĂLĂJAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 
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JUD. SATU MARE                                         LA HOTĂRÂREA NR. 116 / 2019 
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RAPORT DE EVALUARE 

 

Terenuri intravilane situate în Tășnad, zona de agrement 
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   Destinatar Raport nr.14184/2019: Primăria orașului Tășnad 
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