
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 
2007, cu modificările ulterioare. 
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ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE     

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA nr. 93 

din data de 27 iunie 2019 
 

privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea închirierii unui teren din 

domeniul public al orașului Tășnad. 
 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. 11415/2019 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 Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, 

finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din 

cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c) şi ale alin. (5) lit. a), ale art. 

45 alin. (1) şi  (3) precum şi ale art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică cu strigare a terenului în 

suprafață de 24 de mp situat pe terasa superioară a castelului de apă situat pe strada 

Trandafiriilor, nr.2, proprietatea publică a oraşului  Tăşnad.   

         Art.2 – Se însușește Raportul de evaluare din data de 25.05.2019, conform 

Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

        Art.3 – Preţul de pornire a licitaţiei este 48 de lei/mp/lună chirie teren. 

        Art.4 – Se aprobă Caietul de sarcini conform Anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.5 – Se aprobă componența Comisiei de licitație a prețului de închiriere după 

cum urmează: 

  a). Preşedinte: Tisa Erika 

  b). Membrii: Merk Laszlo-Lorant 

  c).  -//-    : Bratiş Lavinia-Ioana 

  d).  -//-    : Blidar Rozica-Mariana 

  e).  -//-    : Hegyesi Ileana 

         Art.6 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul 

Oraşului Tăşnad.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

AUGUSTA-ELENA ONAC 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 
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ROMÂNIA                 ANEXA NR.1  

JUD. SATU MARE    LA HOTĂRÂREA NR. 93/ 2019  

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE 

 

Proprietate evaluată : suprafața de 24 de mp situată pe terasa superioară a castelului 

de apă situat în Tășnad, strada Trandafirilor 

Proprietar : Domeniul Public Tășnad 
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Proprietate evaluată : suprafața de 24 de mp situată pe terasa superioară a castelului 

de apă situat în Tășnad, strada Trandafirilor 

Proprietar : Domeniul Public Tășnad 
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ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

CAIET DE SARCINI 

Privind închirierea uni teren situate în  

Orașul Tășnad, str. Trandafirilor, județul Satu Mare 

 

 
 

 

I. Obiectul închirierii: 
 

Obiectul închirierii  îl constituie teren intravilan cu o suprafaţă de 24 mp situat  in oraşul Tăşnad 

pe terasa superioara a Castelului de apa. 

Terenul are categoria de intravilan curti-constructii . 

Imobilul este situat in intravilan zona strazii Trandafirilor,Tasnad. 

 

Obţinerea autorizaţiilor de funcţionare cade în sarcina viitorului chiriaş. 

 

II. Obviectivele de ordin economic si financiar 
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tăşnad nr:…………….. preţul de 

pornire la licitaţie este de 48 lei/luna la care se va adăuga TVA de 19%, care se va indexa anual 

cu rata inflaţiei. 

Modul de aplicare şi clauzele pentru nerespectarea obligaţiilor de plată se vor stabili prin 

contractul de închiriere. 

 

 

 

Primar,                                                                              Întocmit,  

Grieb Csaba Francisc                                                        Tisza Erika 
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