
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administra tiv. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  15 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0 

Voturi pentru:  15  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE            

ORAŞUL TĂŞNAD        

CONSILIUL LOCAL                

HOTĂRÂREA Nr. 44 

din data de 28 mai 2020 
 

privind modificarea Anexei Hotărârii 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; 

Analizând Referatul nr. 7959/2020 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, 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 aprobă modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 

27/26.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Zonei de Agrement a 

orașului Tășnad, după cum urmează: 

a) articolul nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.3. – (1) Administrarea Zonei 

de Agrement a oraşului Tăşnad este asigurată de Serviciul de Administrare a Domeniului Public şi 

Privat. 

(2) Serviciul de Administrare a Domeniului Public şi Privat este condus de un şef de serviciu. 

(3) Taxele care se aplică în Zona de Agrement se stabilesc printr-o Hotărâre de Consiliu 

Local a Oraşului Tăşnad. 

(4) Facilitățile acordate prin Hotărârea de Consiliu Local a Oraşului Tăşnad privind taxele 

pentru Ștrandul Termal Tășnad  Art 1 – aliniatul (3) punctele: a),b), c) și d) se referă strict la cetățenii 

cu domiciliul stabil pe raza unității administrativ teritoriale a orașului Tășnad. 

(5) În sezonul estival (1 mai – 30 septembrie ) : 



- Ştrandul Termal este deschis zilnic între orele 800   -  2200, cu excepţia lunilor mai şi 

septembrie, când programul de funcţionare este de la ora 800 la ora 2100. 

- Piscina cu apă rece din Ştrandul Termal este deschisă zilnic  între orele 

  900 – 2100. Data intrării în folosinţă a piscinei poate fi diferită de data deschiderii sezonului estival. 

 (6) În extrasezon funcţionează doar piscina şi sauna din cadrul Pavilionului de Iarnă după 

următorul program: 

- în lunile octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie şi martie : 

 luni,marţi,joi şi vineri : între orele 1000 – 2000 ,  

           sâmbătă şi duminică între orele 900 – 2000 

           miercuri închis - zi destinată igienizării. 

- în luna aprilie :  

 luni, marţi, joi şi vineri : între orele 1000 – 2100 , 

           sâmbătă şi duminică între orele 900 – 2100 , 

           miercuri închis - zi destinată igienizării. 

(7) Se interzice accesul persoanelor în incinta ştrandului după ora de închidere stabilită şi 

afişată.  

  (8) Prin plata biletului de intrare, clienţii îşi dau acordul să fie prezentaţi în media, pe orice 

poză tipărită cu excluderea pretenţiilor ulterioare şi financiare. 

(9) Unitatea îşi rezervă dreptul de a-și selecta clienţii.” 

 

 b) articolul nr. 7 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.7. – Deschiderea sezonului 

estival are loc în data de 1 mai a fiecărui an şi se încheie în data de 30 septembrie a fiecărui an dacă 

nu există alte reglementări restrictive în acest sens.” 

 

c) articolul nr. 47 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.47. – (1) Încălcarea 

prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi atrage răspunderea contravenţională a 

persoanei vinovate. 

(2) Încălcarea prevederilor art.3 alin.(7), art. 4 alin.(6), art.5,  art.19, art.22 alin.(2), art.46 

alin.(2),(3),(5),(6) și (7) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 150 la 800 lei. 

(3) Încălcarea prevederilor art.6, art.8, art.9 alin.3, art.10 alin.(1), art. 11, art. 16, art.18 

alin.(1),(2),(3),(5) şi (6), art.20,art.36 alin. (2), art.37, art.38, art. 42 se sancţionează cu amendă 

contravenţională de la 200 la 800 lei. 

(4) Încălcarea prevederilor art. 13, art. 21,  art. 32 alin(1),art. 36 alin(1), art. 39, art. 41se 

sancţionează cu amendă contravenţională de la 150 la 400 lei. 

(5) Încălcarea prevederilor art.12, art.40, art.43 alin (2) şi (3), art.46 alin. (4)se sancţionează 

cu amendă contravenţională de la 400 la 800 lei. 

(6) Încălcarea prevederilor art.30: 

          - alin.(10) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 150 la 300 lei. 

          - alin.(1), (3), (9) și (13)  se sancţionează cu amendă contravenţională de la  

             200 la 300 lei; 

          - alin.(2) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 300 la 500 lei; 

          - alin.(4)  se sancţionează cu amendă contravenţională de la 400 la 600 lei; 

          - alin.(5)  se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500 la 700 lei; 

          - alin.(6) ,(11), și (12)se sancţionează cu amendă contravenţională de la  

             500 la 800 lei.” 

 

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 

IONEL ASTALÎȘ 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


