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ROMÂNIA         
JUD. SATU MARE         
ORAŞUL TĂŞNAD              
CONSILIUL LOCAL               

HOTĂRÂREA nr. 121 
din data de 29 iulie 2022 

 

pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 36/2021 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Zonei de Agrement a orașului Tășnad 

 
Consiliul Local al Oraşului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în data de 29 

iulie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
25757/29.07.2022; 

Având în vedere Raportul Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad, înregistrat sub nr. 25759/29.07.2022 şi Avizul Comisiei 
pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din 
cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 105/29.07.2022;  

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea 
activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 
privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 61/ 1991 pentru 
sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d), ale alin. (7) lit. c)-f) și r), precum şi ale art. 
139 alin. (1) și (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art. 1 – Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 

36/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Zonei de Agrement a orașului 
Tășnad, după cum urmează: 

- art. 46 - III. REGULI PRIVIND ORDINEA ŞI LINIŞTEA PUBLICĂ se completează cu 
alineatul 8, care va avea următorul conținut: 

„(8) Programul de funcționare al ștrandului în sezonul estival se prelungește până la orele 0000, 
pe perioada evenimentelor organizate de Orașul Tășnad sau de către terțe persoane cu acordul 
Consiliului Local al Orașului Tășnad, limitându-se la participarea persoanelor interesate la aceste 
evenimente și la programul de funcționare al teraselor din interiorul ștrandului” 

Art.2 – Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 36/2021 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Zonei de Agrement a orașului Tășnad, nu se 
modifică. 

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului Tăşnad şi 
Serviciul de administrare a domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
orașului Tășnad. 
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