
          ROMÂNIA 

JUDEȚUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL SANISLĂU 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 8 / 2021 

privind preluarea în domeniu public al comunei  Sanislău a construcției numită ,,Vestiar,, din 

Baza sportivă a Comunei Sanislău, 

          

 Consiliul Local al comunei Sanislău întrunit în ședința ordinară la data de 23 februarie 2021, 

 

                        Având în vedere Referatul de aprobare nr.21/17.02.2021 și Proiectul de hotărâre nr.  

22/17.02.2021  inițiate de către primarul comunei Sanislău, Raportul de specialitate nr.23/17.02.2021 

întocmit de  Secretarul General al comunei Sanislău, Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local, precum și discuțiile purtate în cadrul ședinței, 

                      Luând în considerare : 

- Procesul-verbal de recepție a lucrărilor nr. 210 / 29.07.2020 privind  construcția numită ,,Vestiar,, 

din Baza sportivă a Comunei Sanislău , 

- Raportul de evaluare nr. 1796/7.07.2020 înregistrat la Primăria Sanislău cu nr. 933/27.07.2020 

întocmit de Agenția Venus S. R. L cu sediul în loc. Carei, str. Corneliu Coposu , nr. 7 , jud. Satu 

Mare, 

- art. 286 alin.(4) din  Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare care precizează 

că ,, Domeniul public al comunei, al orasului sau al municipiului este alcatuit din bunurile prevăzute 

în anexa nr. 4, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin 

hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes 

public national ori judetean.", 

                     În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c)  și alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;        

                      În baza prevederilor art.139 alin.(3) lit.g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 Art.1 Se aprobă preluarea în domeniul public al Comunei Sanislău construcția numită ,,Vestiar,, din 

Baza sportivă a Comunei Sanislău, situată pe teren intravilan la adresa: loc.Sanislău , nr. 950/A , cu suprafața 

construită de  252,21 mp , nr. cadastral/topografic: 101104 , având valoare de inventar de 262000,00 lei . 

 

 Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Sanislău și 

compartimentul contabil și achiziții publice din cadrul  Primăriei comunei Sanislău.  

 

            Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare . 

 



  

 

           Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică  cu : 

                      - Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare 

                      - Primarul comunei Sanislău -  Kardosi Ioan Zoltan  

                      - Compartimentul contabil și achiziții publice al Primăriei comunei Sanislău 

                        Se aduce la cunoştinţă publică.                  

  

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  , 

  MAURER ALEXANDRU             SECRETAR GENERAL AL COMUNEI SANISLĂU  

                            jur.SAITOS MARIA RODICA  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ actualizat 
Nr. total al consilierilor în funcție: 13 Nr. total al consilierilor prezenți: 13    Nr. total al consilierilor absenți:0 

Voturi pentru :13    Voturi împotrivă: 0     Abțineri: 0   

  

          Sanislău la  23 februarie 2021 


