
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:  13 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 2 

Voturi pentru: 13  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA               

JUD. SATU MARE             

ORAŞUL TĂŞNAD          

CONSILIUL LOCAL             

 

HOTĂRÂREA Nr. 12 

din data de 28 ianuarie 2021 
 

privind desemnarea noului reprezentant legal, în persoana domnului Primar, 

Farcău Adrian-Dănuț pentru proiectul „Reamenajarea terenului de fotbal din 

orașul Tășnad, județul Satu Mare” în relația cu AFIR. 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 

ordinară în data de 28 ianuarie 2021; 

Analizând punctul nr. 4 din Solicitarea înregistrată la Primăria orașului Tășnad 

sub nr. 1259/21.01.2021; 

Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 1671/28.01.2021 şi 

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

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

Tășnad, înregistrat sub nr. 1696/28.01.2021; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. b), alin. (4) lit. f), precum și ale art. 

139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 –  Se desemnează noul reprezentant legal, în persoana domnului Primar, 

Farcău Adrian-Dănuț pentru proiectul „Reamenajarea terenului de fotbal din orașul 

Tășnad, județul Satu Mare” în relația cu AFIR. 

 Art. 2 –  Primarul orașului Tășnad, județul Satu Mare, va prelua toate 

atribuțiile, drepturile și obligațiile ce rezultă din raportul contractual cu Agenția 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

 Art. 3 – Începând cu data prezentei, alte prevederi contrare îți încetează 

aplicabilitatea. 

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

Primarul Orașului Tăşnad. 
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