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ROMÂNIA               

JUD. SATU MARE              

ORAŞUL TĂŞNAD        

CONSILIUL LOCAL            

 

HOTĂRÂREA Nr. 98 

din data de 13 noiembrie 2020 
 

privind modificarea art. 3 alin. (1) lit. g) și a Anexei nr. 1 din Hotărârea 

Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 43/2020 privind stabilirea taxelor 

pentru Ștrandul Termal pe anul 2020 

 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, întrunit în ședință ordinară la data de 13 

noiembrie 2020; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat 

sub nr. 18795/10.11.2020; 

Analizând Referatul nr. 18756/10.11.2020 al Serviciului de administrare a 

domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului 

Tăşnad; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 43/2020 

privind stabilirea taxelor pentru Ștrandul Termal pe anul 2020; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr.18838/11.11.2020 și 

Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, 

agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului 

Tășnad, înregistrat sub nr.19020/13.11.2020;  

 În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. c), precum 

şi ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 –  Se aprobă modificarea art. 3 alin. (1) lit. g) din Hotărârea Consiliului 

Local al Orașului Tășnad nr. 43/2020 privind stabilirea taxelor pentru Ștrandul Termal 

pe anul 2020 care va avea următorul cuprins: „Se acordă 20 de intrări gratuite pe anul 

2020 în Ștrandul Termal Tășnad, membrilor și coordonatorilor ansamblurilor culturale 

FLORI DE CODRU și CODRULEȚUL din Tășnad, Ansamblului de Dansuri Populare 

Maghiare „Aranyag”, respectiv formațiilor aparținând Clubului elevilor din Tășnad: 

LYRICS, SIMBOL, VISE și formației de majorete a AS,,Unirea 08’’ Tășnad. Pentru a 



 

 

beneficia de intrările gratuite, coordonatorii acestor ansambluri și formații, înaintează 

la începutul sezonului spre aprobare, o cerere la care atașează tabelul nominal cu 

membrii acestora. În cazul în care o persoană are calitatea de membru în mai multe 

formații  și sau ansambluri, cele 20 de intrari gratuite se acordă o singură dată 

stabilindu-se împreună cu aceasta de pe care tabel nominal se acordă gratuitatea.” .       

     Art.2 – Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local 

al Orașului Tășnad nr. 43/2020 privind stabilirea taxelor pentru Ștrandul Termal pe 

anul 2020, în sensul reducerii taxelor prevăzute la poziţiile nr. I.1 şi nr.I.2 din tabel, 

care va avea următorul cuprins: „Taxele prevăzute la pozițiile nr. I.1 şi nr.I.2 sunt de 

15 lei, respectiv de 10 lei, în fiecare zi a săptămânii, după ora 1600, până în data de 31 

decembrie 2020.”. 

Art.3 – Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 

43/2020 privind stabilirea taxelor pentru Ștrandul Termal pe anul 2020, rămân 

neschimbate. 

Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Oraşului Tăşnad şi Serviciul de administrare a domeniului public şi privat. 
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