
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:0 

Voturi pentru: 14  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

Nr. total aconsilierilor locali în funcţie: 15 

ROMÂNIA          

JUD. SATU MARE        

ORAŞUL TĂŞNAD      

CONSILIUL LOCAL           

              HOTĂRÂREA Nr. 81 

din data de 21 septembrie 2020 
 

privind revocarea art. 1 lit. a) din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 

44/28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Zonei de 

Agrement a orașului Tășnad care modifică art. 3 alin. (4) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local 

al Orașului Tășnad nr. 27/26.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Zonei de Agrement a orașului Tășnad 

 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară în data de 21 

septembrie 2020; 

Analizând Adresa nr. 7039/SJ/2020 a Instituției Prefectului Satu Mare, înregistrată la Primăria 

Orașului Tășnad sub nr. 11370/2020. 

Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic 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 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. 129 alin. (1) şi (2) lit. c), ale alin. (6) lit. c)-f), precum şi ale art. 139 

alin. (1) și (3) lit. i) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Se revocă art. 1 lit. a) din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 

44/28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Zonei de Agrement a 

orașului Tășnad, care modifică art. 3 alin. (4) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Orașului 

Tășnad nr. 27/26.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Zonei de 

Agrement a orașului Tășnad. 

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului Tăşnad şi 

Serviciul de administrare a domeniului public şi privat. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

AUGUSTA-ELENA ONAC 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 


