
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:  14 

Nr. total al consilierilor locali absenţi:0 

Voturi pentru: 14  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA          

JUD. SATU MARE         

ORAŞUL TĂŞNAD      

CONSILIUL LOCAL          

 HOTĂRÂREA Nr. 87 

din data de 21 septembrie 2020  
 

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Oraşului  Tăşnad 

 a imobilului înscris în C.F. nr. 104060 Tășnad și radierea dreptului de folosință gratuită 

pe 49 de ani notat în favoarea Asociației Civile pentru Dezvoltare Comunitară Tășnad  
 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară în 

data de 21 septembrie 2020; 

Analizând Referatul nr. 11935/2020 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad;  

Având în vedere Raportul Serviciului  financiar – contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad  și Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, Programe 

de dezvoltare, industrii, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al 

Orașului Tășnad; 

Potrivit  prevederilor  Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată 

în anul 2015, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a 

teritoriului Republicii Socialiste Român, republicată în anul 1981, cu modificările ulterioare;  

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

139 alin. (3) lit. e) și g), precum și ale art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 – Se atestă apartenența la domeniul privat al Oraşului Tăşnad a imobilului, teren 

în intravilanul orașului Tășnad, înscris în Cartea Funciară nr. 104060 a Orașului Tășnad, 

provenită din conversia Cărții Funciare vechi nr. 4299 Tășnad, având nr. cad. 1026/1/3 în 

suprafață de 15000 mp. 

 Art.2 – Se radiază din Cartea Funciară nr. 104060 a Orașului Tășnad, provenită din 

conversia Cărții Funciare vechi nr. 4299 Tășnad, având nr. cad. 1026/1/3 în suprafață de 15000 

mp., sarcina constând în drept de folosință gratuită pe 49 de ani, notată în favoarea Asociației 

Civile Pentru Dezvoltare Comunitară Tășnad. 

 Art.3 – Se dispune Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare, Biroului 

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei, înscrierea dreptului de proprietate privată a Oraşului 

Tăşnad asupra imobilului de la art. 1 și radierea din cartea funciară a sarcinii notate în favoarea 

Asociației Civile Pentru Dezvoltare Comunitară Tășnad. 

Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului 

Tăşnad.  
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

AUGUSTA-ELENA ONAC 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


