
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: 14 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0 
Voturi pentru: 14  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 
 

ROMÂNIA         
JUD. SATU MARE         
ORAŞUL TĂŞNAD      
CONSILIUL LOCAL          

HOTĂRÂREA Nr. 180 
din data de 30 decembrie 2021 

 

pentru luare act de soluția pronunțată de instanța de judecată în dosarul nr. 
1676/83/2020 

 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în 
data de 30 decembrie 2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 28552/28.12.2021; 

Având în vedere Referatul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 28148/28.12.2021; 

Având în vedere Adresa nr. 12003/SJ/17.12.2021 a Instituției Prefectului Satu Mare, 
înregistrată la Primăria Orașului Tășnad sub nr. 28148/22.12.2021. 

Decizia nr. 1057/CA/2021 – R din data de 29.11.2021 în Dosar nr. 1676/83/CA/2020 
– R, a Curții de Apel Oradea, înregistrată la Primăria orașului Tășnad sub nr. 
28307/27.12.2021; 

Având în vedere Raportul Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad, înregistrat sub nr. 28554/28.12.2021 
şi Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, ordine publică, 
amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului din cadrul 
Consiliului Local al Oraşului Tăşnad, înregistrat sub nr. 28605/2021;  
 În temeiul prevederilor art, 5 lit. n), lit. hh), art. 106 alin. (1), art. 154 alin. (1) și (2), 
art. 129 alin. (1) şi (14), precum şi ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. i) 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 ia act de soluția pronunțată de instanța de judecată în dosarul nr. 
1676/83/2020, prin sentința Tribunalului Satu Mare nr. 121/CA/16.03.2021, definitivă, după 
cum urmează: 

(1) „Dispune anularea Hotărârii Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 32 din data de 
30 aprilie 2020 privind aprobarea finanţării Asociaţiei Fotbal Club Unirea Tăşnad cu suma de 
150000 de lei din bugetul local al orașului Tășnad, aferentă returului Campionatului Județean 
de Fotbal Liga a IV-a și turului Campionatului Județean de Fotbal Liga a IV-a 2020-2021”. 

(2) „Dispune anularea Hotărârii Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 33 din data de 
30 aprilie 2020 privind aprobarea finanţării Asociaţiei Sportive Unirea 08 Tăşnad cu suma de 
20000 de lei din bugetul local al oraşului Tăşnad, pe anul 2020”. 

Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Oraşului Tăşnad. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 


