
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: 10 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 5 
Voturi pentru: 9  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.):1 

ROMÂNIA            
JUD. SATU MARE          
ORAŞUL TĂŞNAD       
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr. 154 
din data de 9 septembrie 2022 

 

privind aprobarea bugetului aferent participării delegaţiei din oraşul Tăşnad în 
Polonia, în perioada 22 – 25 septembrie 2022, la Invitaţia Asociaţiei Municipiilor 

din Regiunea Sud - Vest Mazovia 
 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
extraordinară, convocată de îndată, în data de 9 septembrie 2022; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat 
sub nr. 29121/09.09.2022; 

Analizând Referatul nr. 29122/09.09.2022 al Serviciului Administrație Publică 
Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad și Invitația 
Asociațiilor Municipalităților din Regiunea Sud-Vest Mazovia; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar-contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 29124/09.09.2022 și 
Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, 
prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat 
sub nr. 133/09.09.2022; 

În baza prevederilor art. 5 alin. (3) și art. 20 alin. (1) lit. h) și i) din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b) și d), ale alin. (4) lit. a), alin. 
(7) lit. a), d) și e), precum şi ale art. 139 alin. (1) şi (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 – Se aprobă alocarea din bugetul local al orașului Tășnad a sumei de 6500 
de lei din capitolul 5102 „Autorități executive” – Titlul 20 – „Bunuri și servicii” – 
deplasări în străinătate – 200602, pentru participarea delegaţiei din oraşul Tăşnad în 
Polonia, în perioada 22 – 25 septembrie 2022, la Invitaţia Asociaţiei Municipiilor din 
Regiunea Sud - Vest Mazovia. 

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
Orașului Tășnad. 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL 
VASILE MERK 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 


