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ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE        

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr. 64 

din data de 24 aprilie 2019  
 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 71/2018 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a 

Regulamentului de ordine interioară ale Campingului „Ştrand Termal” Tăşnad 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

 Analizând Referatul nr. 5492/2019 al Serviciului de administrare a domeniului 

public şi privat 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;  

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările ulterioare; 

 Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicată în anul 2013, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public  şi privat de interes local, cu modificările ulterioare, 

precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-

cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public  şi privat de 

interes local, cu modificările ulterioare;  

 În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 

61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în anul 2014, cu modificările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.36alin. (1) şi (2) lit. a) şi d), ale alin. (3) lit. b), ale 

alin. (6) pct. 15 şi 18, precum şi ale art.45 alin. (1) 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 aprobă modificarea articolului nr.20 din Anexa nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 71/2018 privind aprobarea Regulamentului 
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de organizare şi funcţionare, precum şi a Regulamentului de ordine interioară ale 

Campingului „Ştrand Termal” Tăşnad, care va avea următorul cuprins : „Încălcarea 

prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și atrage răspunderea 

contravențională a persoanei vinovate. 

(2) Încălcarea prevederilor art. 4, art. 11  alin (1), (3), (5), art. 12 se sancționează cu 

amendă contravenţională de la 150 la 800 lei. 

(3) Încălcarea prevederilor art.5, art.6, art.7, art.14 se sancționează cu amendă 

contravențională de la 200 la 800 lei. 

(4) Încălcarea prevederilor art.15, art.17 se sancţionează cu amendă contravenţională  

de la 150 la 400 lei. 

(5) Încălcarea prevederilor  art.8  se sancționează cu amendă contravențională de la 

400 la 800 lei. 

(6) Încălcarea prevederilor  art.16  se sancționează cu amendă contravențională de la 

500 la 800 lei.” 

 Art. 2 – Se aprobă modificarea articolului nr.22 din Anexa nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 71/2018 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare, precum şi a Regulamentului de ordine interioară ale 

Campingului „Ştrand Termal” Tăşnad, care va avea următorul cuprins : 

„Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările ulterioare, inclusiv în ceea ce priveşte achitarea în termen de 15 zile de 

la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a 

jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ.” 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

VASILE MERK 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


