
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: 1 
Voturi pentru:  14  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 

ROMÂNIA          

JUD. SATU MARE          

ORAȘ TĂȘNAD               

CONSILIU LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr. 4 

din data de 30 ianuarie 2020 

privind aprobarea protocolului de predare-primire a imobilului situat în orașul Tășnad, str. 

Zorilor, nr. 3, jud. Satu Mare – corp de clădire C1 – clădire administrativă tip Parter, 

compusă din 10 săli, coridor, două grupuri sociale cu suprafața construită la sol de 347 mp., 

înscris în Cartea Funciară nr. 100853 Tășnad, având nr. cadastral 100853-C1 
 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. 1233/2020 a Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad;  

 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; 
Potrivit prevederilor art. 25 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 

imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată în anul 

2005, cu modificările ulterioare; 

Având în vedere Dispoziția nr. 213 din data de 24.06.2019 a Primarului Orașului Tășnad 

prin care se restituie în natură imobilul situat în orașul Tășnad, str. Zorilor, nr. 3, jud. Satu Mare – 

corp de clădire C1 – clădire administrativă tip Parter, compusă din 10 săli, coridor, două grupuri 

sociale cu suprafața construită la sol de 347 mp., înscris în Cartea Funciară nr. 100853 Tășnad, 

având nr. cadastral 100853-C1; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g), precum și 

ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

     H O T Ă R Ă Ș T E 

  

 Art. 1. – Se aprobă protocolul de predare-primire a imobilului situat în orașul Tășnad, str. 

Zorilor, nr. 3, jud. Satu Mare – corp de clădire C1 – clădire administrativă tip Parter, compusă din 

10 săli, coridor, două grupuri sociale cu suprafața construită la sol de 347 mp., înscris în Cartea 

Funciară nr. 100853 Tășnad, având nr. cadastral 100853-C1, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Se împuternicește domnul Grieb Csaba-Francisc în calitate de Primar al orașului 

Tășnad, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al orașului Tășnad, protocolul de 

predare-primire. 

 Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

orașului Tășnad, prin Compartimentul Juridic. 
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