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ROMÂNIA               

JUD. SATU MARE              

ORAŞUL TĂŞNAD          

CONSILIUL LOCAL            

HOTĂRÂREA Nr. 21 

din data de 24 februarie 2021 
 

privind împuternicirea primarului orașului Tășnad, domnul Farcău Adrian-

Dănuț, pentru a dispune de conturile curente deschise la UniCredit Bank S.A. și 

să efectueze operațiuni bancare pe perioada mandatului 
 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 

ordinară în data de 24 februarie 2021; 

Având în vedere Referatul nr. 2870/15.02.2021 al Serviciului Financiar-

contabil din aparatul de specialitate al primarului orașului Tășnad; 

Analizând Contractul de Credit nr. 23379/30.11.2006, încheiat între Banca 

Comercială HVB Țiriac S.A. în calitate de creditor și Consiliul Local al Orașului 

Tășnad în calitate de împrumutat; 

Având în vedere Adresa UniCredit Bank S.A., înregistrată la Primăria orașului 

Tășnad sub nr. 1768/28.01.2021; 

Sentința Civilă nr. 1367/15.10.2020 privind validarea alegerii numitului Farcău 

Adrian-Dănuț în Funcția de Primar al Orașului Tășnad; 

Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad, înregistrat sub nr.3324/19.02.2021 și 

Raportul Comisiei pentru  buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, 

agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului 

Tășnad, înregistrat sub nr. 3614/24.02.2021; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. a), alin. (3) lit. d), precum și ale art. 

139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 –  Se împuternicește primarului orașului Tășnad, domnul Farcău 

Adrian-Dănuț, pentru a dispune de conturile curente deschise la UniCredit Bank S.A. 

și să efectueze operațiuni bancare pe perioada mandatului. 

 Art. 2 – Începând cu data prezentei, alte prevederi contrare îți încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul Orașului Tășnad. 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

BIANCA-GABRIELA-CODRUȚA ACIU 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


