
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 
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ROMÂNIA            

JUD. SATU MARE           

ORAȘUL TĂȘNAD       

CONSILIUL LOCAL                       

HOTĂRÂREA Nr. 29 

din data de 31 martie 2021 
 

privind aprobarea organizării festivităților de comemorare a eroilor nemului ce 

au căzut în perioada celor Două Războaie Mondiale 

 

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

ordinară în data de 31 martie 2021; 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, 

înregistrat sub nr. 5985/26.03.2021; 

 Având în vedere Adresa nr. 2017/RP/2021 a Instituției Prefectului Judeţului 

Satu Mare și Proiectul de comemorare al eroilor înregistrat la Instituția Prefectului 

Satu Mare sub nr. 6998/15.07.2020; 

 Având în vedere Raportul Compartimentului Cultură din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 5987/26.03.2021 și 

Raportul Comisiei pentru activităţi sociale, culturale, culte, învăţământ, sănătate, 

familie, tineret, sport, turism, protecţia copilului, muncă din cadrul Consiliului Local 

al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 6242/2021; 

 Ţinând seama de prevederile art. 6, art. 19, art. 20, art. 21, art. 37, art. 38, art. 

45 alin. (3) și (4), art. 46 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și 

operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. 

j) ale art. 139 alin. (3) lit. a), lit. g) precum şi ale 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 – Se aprobă data de 11 iunie pentru organizarea activităților anuale de 

comemorare a eroilor neamului ce s-au jertfit pentru eliberarea țării în perioada celor 

Două Războaie Mondiale. 

 Art. 2 – Se stabilesc următoarele locații pentru desfășurarea activităților de 

comemorare a eroilor neamului în Unitatea Administrativ-Teritorială orașul Tășnad, 

după cum urmează:  



 

 

a) Catedrala Ortodoxă din orașul Tășnad. 

b) Biserica Ortodoxă din localitatea Sărăuad, oraș Tășnad – „Mormânt individual de 

război și pietre de căpătâi”. 

c) Biserica Ortodoxă din localitatea Cig, oraș Tășnad. 

d) Biserica Reformată din orașul Tășnad. 

e) Biserica Romano-Catolică din orașul Tășnad. 

f) Orașul Tășnad – „Monumentul Eroilor”. 

g) Cimitirul Romano-Catolic – „Monumentul Șvabilor Tășnăedeni Deportați”. 

h) Orașul Tășnad – „Troița din lemn”. 

 Art. 3 – În situația în care data stabilită pentru manifestări cade într-o zi liberă 

din săptămână sau într-o zi declarată ca zi liberă la nivel național, activitățile se vor 

derula în ultima zi lucrătoare ce precede respectiva dată. 

 Art. 4 – Finanțarea activităților de comemorare a eroilor neamului la nivelul 

Unității Administrativ-Teritoriale orașul Tășnad se va face de la bugetul local. 

 Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul  orașului Tășnad. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

BIANCA-GABRIELA-CODRUȚA ACIU 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 

 


