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ROMÂNIA          
JUD. SATU MARE           
ORAŞUL TĂŞNAD         
CONSILIUL LOCAL              

HOTĂRÂREA Nr.  168 
din data de 6 octombrie 2022 

 

privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară, convocată 
de îndată din data de 6 octombrie 2022                        

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
extraordinară, convocată de îndată la data de 6 octombrie 2022; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat 
sub nr. 28682/06.10.2022; 

Analizând Referatul nr. 28683/06.10.2022 al Secretarului general al Orașului 
Tășnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
28685/06.10.2022 și Avizul Comisiei de specialitate pentru administrație publică locală, 
juridică, de disciplină, ordine publică, amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie 
comunală, protecția mediului pe lângă Consiliul Local al orașului Tășnad înregistrat sub 
nr. 22/06.10.2022; 

În baza art. 123 alin. (1) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – Domnul Merk Vasile, consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului 
Tășnad, județul Satu Mare, este ales/aleasă ca președinte al ședinței extraordinare, 
convocată de îndată din data de 6 octombrie 2022. 

Art. 2 – Domnul Merk Vasile, consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului 
Tășnad, județul Satu Mare, va semna hotărârile adoptate de Consiliul Local al orașului 
Tășnad în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 6 octombrie 2022. 

Art. 2 – Pentru ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 6 octombrie 
2022, se suspendă aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 
146 din data de 5 septembrie 2022 privind alegerea președintelui de ședință,. 

 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ, 
CONSILIER LOCAL 

TEOFIL COSTEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 



 


