ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 118
din data de 31 decembrie 2020
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, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în
data de 31 decembrie 2020;
Analizând Referatul nr. 20486/11.12.2020 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;
Având în vedere Raportul Serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Orașului Tășnad, înregistrat sub nr.21652/30.12.2020 şi Raportul
Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de
servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tăşnad, înregistrat sub nr.
21688/30.12.2020;
În baza prevederilor Ordonanței 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. 129 alin. (2) lit. c) alin. (6) lit. b) ale art. 108 lit. b) și e),
precum şi ale art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) 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 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.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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PROF. ANTONEL-ADRIAN MOISA-TURCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
SERGIU-IONEL BUTA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul admi nistrativ.
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 15
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0
Voturi pentru: 15
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0

ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. 118/2020

Bunurile scoase din funcțiune din patrimoniul Orașului Tășnad în vederea
casării și valorificării
I.Stația de pompare Tășnad:
Nr.
crt.

Nr.
poz.

1

88

Denumire obiectiv

U.M. Cant.

Pompă submersibilă Grundfos Seria
BUC
08210003
TOTAL
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1

Valoare (lei)
9705,00
9705,00
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