ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 36
din data de 30 aprilie 2020
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere a unui imobil în domeniul
public, situat în intravilanul oraşului Tăşnad
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 6974/2020 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 Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare,
industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad;
Având în vedere faptul că imobilul nu face obiectul Legii nr.18/1991, Legii nr.169/1997,
Legii nr.1/2000, Legii nr.247/2005, Legii nr. 10/2001 și nu face obiectul vreunui litigiu
judecătoresc;
Potrivit prevederilor art. 24, ale art. 41 alin (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a
publicităţii imobiliare, republicată în anul 2015, cu modificările ulterioare, precum şi ale art.858, ale
art. 885 alin (1) şi ale art. 888 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în anul 2011,
cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordinului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în
evidenţele de cadastru şi cartea funciară, cu modificările ulterioare;
În baza prevederilor art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b) și c) coroborat cu alin. (4) lit. e) şi ale
alin. (14), precum și ale art. 139 alin. (2) 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 însușește documentația cadastrală de primă înscriere a imobilului având
categoria de folosință curți construcții, C.F. nr. 106559, nr. cad. 43/c Tășnad, având suprafața de
765 mp, situat în intravilanul localităţii Tăşnad, întocmită de ing. Binder Jeno Alexandru, imobil
identificat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea intabulării
acestuia în domeniul public al orașului Tășnad.
Art. 2 – Se aprobă introducerea în domeniul public al orașului Tășnad și administrarea
Consiliului Local al Orașului Tășnad a imobilului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Se dispune către OCPI Satu Mare – BCPI Carei intabularea în evidențele de
publicitate imobiliară a imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre.
Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului
Tăşnad.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 13
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 2
Voturi pentru: 13
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0
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ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. 36/2020

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ
de primă înscriere a imobilului – intravilan, C.F. nr. 106559, având nr.cad.43/c
Tășnad, în suprafață de 765 mp

- Memoriu Tehnic
- C.F. nr. 106559
- Plan de amplasament și delimitare a imobilelor

Imobil : Intravilan
C.F. nr. 106559 Tășnad
Nr.cadastral: 43/c
Suprafața : 765 mp.
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