
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 

anul 2007, cu modificările ulterioare. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  12 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 3 

Voturi pentru: 12  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA               

JUD. SATU MARE         

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr. 37 

din data de 11 martie 2019     
 

pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Orasului Tasnad nr.6/2019 

privind completarea Hotararii Consiliului Localal Orasului Tasnad nr.87/2016 

privind stabilirea taxelor speciale pentru utilizarea Sălii de Sport de pe strada 

Zorilor, nr. 39, din oraşul Tăşnad 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

 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. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. c), precum şi 

ale art. 45 alin. (1) şi (2) lit. c) 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 – (1) Se aprobă eliminarea restrictiei : ’’*Rezervarea pentru grupurile de 

două și patru persoane se face cu maxim 72 de ore înainte de începerea rezervării.’’ 

din Anexa la Hotararea nr.6/2019 privind completarea Hotararii Consiliului Localal 

Orasului Tasnad nr.87/2016 privind stabilirea taxelor speciale pentru utilizarea Sălii de 

Sport de pe strada Zorilor, nr. 39, din oraşul Tăşnad. 

(2) Grupurile de persoane enumerate la punctele nr. 1 si 2 din Anexa la Hotararea 

nr.6/2019 privind completarea Hotararii Consiliului Local al Orasului Tasnad 

nr.87/2016 privind stabilirea taxelor speciale pentru utilizarea Sălii de Sport de pe strada 

Zorilor, nr. 39, din oraşul Tăşnad, nu beneficiaza de reducerile prevazute la articolul 

nr.1 alineatul (2) din Hotararea Consiliului Local nr. nr.87/2016, cu modificarile 

ulterioare. 

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

Oraşului Tăşnad şi Liceul Tehnologic Tăşnad. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

BARNA-BALÁZS KISKASZA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


