ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 97
din data de 27 iunie 2019
privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil din partea Parohiei Reformate Tășnad în
favoarea Orașului Tășnad
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 11419/2019 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Analizând oferta de donaţie făcută de Parohia Reformată Tăşnad înregistrată la Primăria
orașului Tășnad sub nr.16862/2019;
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 conformitate cu prevederile art.863 lit.c), ale art.1011 și următoarele din Legea
nr.287/2009 privind Codul Civil;
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul
juridic al acesteia;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (1) şi (2) lit. c), art.45 alin. (1), precum şi ale art. 121
alin. (3) 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 acceptă oferta de donaţie a imobilului, teren arabil , în extravilan, în suprafață de
1.416 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 104632 a Orașului Tășnad, având nr. cad. 5248, situat în
oraşul Tăşnad, judeţul Satu Mare din partea Parohiei Reformate Tășnad cu sediul în orașul Tășnad,
strada Ștefan cel Mare, nr.1, județul Satu Mare în favoarea Orașului Tășnad.
Art. 2 – Imobilul ce face obiectul donaţiei menţionate la art.1 va fi introdus în domeniul
public al Orașului Tășnad, completându-se în mod corespunzător, Inventarul bunurilor ce aparțin
domeniului public al orașului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 53/1999, cu modificările
și completările ulterioare.
Art. 3 – Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de
către Primăria Orașului Tășnad din bugetul local al Orașului Tășnad.
Art.4 – Se mandatează Primarul orașului Tășnad, domnul Grieb Csaba-Francisc să semneze
actul autentic de acceptare a donației.
Art.5 – Se dispune OCPI Satu Mare – BCPI Carei intabularea în evidențele de publicitate
imobiliară a imobilului menționat la art.1.
Art.6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului
Tăşnad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
AUGUSTA-ELENA ONAC

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI,
SERGIU-IONEL BUTA

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

