ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 99
din data de 27 iunie 2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr.200/2018
privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT
Tășnad către Liceul Tehnologic Tășnad
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 11691/2019 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 baza prevederilor art.112 alin.(1) și (2) din Legea nr.1/2011 a educației
naționale, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) și (4) din Legea nr.213/1998
privind bunurile proprietate publică, actualizată;
În baza prevederilor art.867 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul
Civil, republicată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c), ale alin.(5) lit. a) coroborate
cu art.123, alin.(1), precum şi ale art. 45 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad
nr.200/2018 privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a
UAT Tășnad către Liceul Tehnologic Tășnad în sensul eliminării punctelor nr.3 și
nr.4 identificate în Anexa nr.1 privind identificarea bunurilor Liceului Tehnologic
Tășnad.
Art. 2 – Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de dare în
administrare nr.20622/13.11.2018 între Orașul Tășnad și Liceul Tehnologic Tășnad,
cuprinzând modificările aprobate.
Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
Primarul Orașului Tășnad.
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

