
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. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 

Nr. total al consilierilor locali absenţi:      1 

Voturi pentru:  14  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

 

ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE        

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr. 96 

din data de 27 iunie 2019 
 

privind însușirea Raportului de evaluare și darea în administrare a unui teren 

aparținând  domeniului public al Orașului Tășnad către  

S.C. Salgardenprest S.R.L. 
 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

 Având în vedere Adresa nr.1557/2019 a S.C. Salgardenprest S.R.L. 

Analizând Referatul nr. 11420/2019 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, 

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

cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

 Prevederile art.867-870 din Legea nr.287/2009 Cod Civil; 

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

ale art. 45 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit.b) 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 însușește Raportul de evaluare din data de 20.06.2019, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 – Se aprobă darea în administrare către S.C. Salgardenprest S.R.L., a 

terenului identificat conform C.F. nr.101460, având număr cadastral 101460, în 

suprafață de 2000 mp, având categoria de folosință „neproductiv”, în vederea 

înființării unui depozit pentru deșeurile fracție uscată colectată selectiv, sortarea și 

depozitarea temporară a acestora, pentru deșeurile rezultate din construcții, și pentru 

deșeuri vegetale, colectate pe teritoriul administrativ al orașului Tășnad, pe durata 

existenței construcției. 

Art.3 – Se dispune înscrierea în cartea funciară a dreptului de administrare în 

favoarea S.C. Salgardenprest S.R.L. 

Art.4  – 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 

JUD. SATU MARE    LA HOTĂRÂREA NR. 96/ 2019  

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE 

 

Proprietate evaluată : teren intravilan situat în orașul Tășnad, zona : Strada 

Santăului. 

Proprietar : Domeniul Public al orașului Tășnad. 
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