
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administra tiv. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 14 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 13 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 

Voturi pentru: 13 

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

 

ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE         

ORAŞUL TĂŞNAD       

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA nr. 145 

din data de 31 octombrie 2019  
 

privind aprobarea predării în concesiune a investiţiilor realizate din fondul de 

întreţinere, înlocuire şi dezvoltare  de către   

S.C. Apaserv Satu Mare S.A. 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

 Analizând Referatul nr. 19327/2019 al Compartimentului patrimoniu din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului 

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

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

cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;    

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; 

 În conformitate cu prevederile art. 303 și art. 315 din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b) şi d), ale alin. (4) lit. e) şi 

g), ale alin. (7) lit. n) şi ale art. 139 alin. (1) şi (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 –  Se aprobă predarea în concesiune către S.C. Apaserv Satu Mare S.A. 

a investiţiilor din patrimoniul public al oraşului Tăşnad realizate din fondul de 

întreţinere, înlocuire şi dezvoltare de către  S.C. Apaserv Satu Mare S.A., conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

Primarul Oraşului Tăşnad. 

 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

GHEORGHE GORDEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI , 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


