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ROMÂNIA                     
JUD. SATU MARE            
ORAŞUL TĂŞNAD               
CONSILIUL LOCAL                     
                

HOTĂRÂREA Nr. 172 
din data de 22 decembrie 2021 

 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 71/2021 
privind aprobarea Regulamentul Serviciului de administare a domeniului public și privat 

privind administrarea, utilizarea și închirierea bicicletelor către persoanele fizice și juridice 
 

Consiliul Local al Oraşului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință extraordinară, în 
data de 23 decembrie 2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
27852/20.12.2021; 

Analizând Referatul nr. 27291/16.12.2021 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, înregistrat sub nr.27855/20.12.2021 şi Avizul Comisiei 
de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, ordine publică, 
amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului pe lângă Consiliul 
Local al orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 28084/2021;  

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 modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 

71/2021 privind aprobarea Regulamentul Serviciului de administare a domeniului public și privat 
privind administrarea, utilizarea și închirierea bicicletelor către persoanele fizice și juridice, după 
cum urmează: 

1. Art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:  



 
 

„Art. 5 – Prețul închirierii este de 10 lei pe prima oră de închiriere și de 5 lei/oră pe 
următoarele ore consecutive primei ore de închiriere, platibil în numerar/card la primirea 
bicicletei și semnarea contractului de închiriere prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament.”; 

2. CAPITOLUL V PREȚUL ÎNCHIRIERII, Art. 5.1 din Anexa nr. 1 la Regulament 
va avea următorul conținut: 

„V. PREȚUL ÎNCHIRIERII 
5.1 Prețul închirierii este de 10 lei pe prima oră de închiriere și de 5 lei/oră pe următoarele 

ore consecutive primei ore de închiriere, platibil în numerar la primirea bicicletei și semnarea 
contractului de închiriere”. 

Art. 2 – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 71/2021 
privind aprobarea Regulamentul Serviciului de administare a domeniului public și privat privind 
administrarea, utilizarea și închirierea bicicletelor către persoanele fizice și juridice, rămân 
neschimbate. 

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

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL 
NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


