ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 77
din data de 27 august 2020
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu privire la imobilul situat în orașul
Tășnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare
Consiliul Local al Orașului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 13831/27.08.2020 al Compartimentului Patrimoniu prin care se
propune aprobarea încheierii unui contract de comodat cu privire la imobilul situat în orașul Tășnad,
str. Lăcrămioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare;
Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Orașului Tășnad și Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare,
industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;
Luând în considerare prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.1, art.2 lit.(f^1), art.10 alin.(1), (2),(3), (8) şi (9) din Legea
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 5 lit. i), art.89 alin. (1) și alin. (2), art. 90 alin. (1), art. 91, art.
92 alin. (1) și alin. (2) lit. c) , art. 92 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d)
coroborate cu cele ale alin. (7) lit. n) și alin. (2) lit. e) coroborate cu cele ale alin. (9) lit. c), art. 132,
art. 136, art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. f) și h) și art. 349 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 - (1) Se aprobă predarea de către Orașul Tășnad, în folosință gratuită a imobiluluiclădire constând în sala de ceremonii din cadrul imobilului reprezentând sediul Primăriei Orașului
Tășnad, situat în orașul Tășnad, județul Satu Mare, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare –
aflat în domeniul public al Orașului Tășnad către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Înființare Rețea Alimentare cu Gaze Naturale Tășnad Sud-Vest din Județul Satu Mare”.
(2) Bunul asupra căruia se cedează, cu titlu gratuit, dreptul de folosință prin contractul de
comodat, anexă integrantă la prezenta, poate fi utilizat exclusiv pentru înregistrarea sediului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Înființare Rețea Alimentare cu Gaze Naturale Tășnad
Sud-Vest din Județul Satu Mare.
(3) Cheltuielile privind întreținerea imobilului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre vor
fi suportate de către Primăria orașului Tășnad.
Art.2 – Predarea-primirea spațiului identificat la art. 1 al prezentei, se va face pe bază de
proces-verbal de predare-primire.
Art.3 – Se împuternicește primarul orașului Tășnad să semneze contractul de comodat
aprobat la art. 1.
Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului
Tășnad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL
SECRETAR GENERAL,
VASILE MERK
SERGIU-IONEL BUTA
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: 15
Nr. total al consilierilor locali absenţi:0
Voturi pentru: 15
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0

