
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 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  13 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 2 
Voturi pentru: 13  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 

ROMÂNIA            

JUD. SATU MARE           

ORAŞUL TĂŞNAD      

CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr. 4 

din data de 28 ianuarie 2021 
 

privind desemnarea Primarului orașului Tășnad, pentru a reprezenta interesele 

Consiliului Local al orașului Tășnad în Dosarul nr. 1676/83/2020 

    

 Consiliul Local al orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, 

în data de 28 ianuarie 2021; 

 Analizând Referatul nr. 1231/21.01.2021 al Compartimentului Juridic prin care 

se propune aprobarea desemnării Primarului orașului Tășnad, dl. Farcău Adrian-Dănuț, 

pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al orașului Tășnad în Dosarul nr. 

1676/83/2020; 

 Având în vedere Raportul Secretarului General al orașului Tășnad înregistrat sub 

nr. 1291/21.01.2021 şi Raportul 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. 1688/28.01.2021; 

În temeiul prevederilor art. 109, ale art. 129 alin. (14), ale art. 139 alin. (1), 

precum și 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 Ş T E: 

  

Art. 1 – Se împuternicește Primarul orașului Tășnad, să reprezinte interesele 

Consiliului local al orașului Tășnad în Dosarul nr. 1676/83/2020, în vederea formulării, 

depunerii și semnării actelor necesare în prezentul dosar. 

Art.  2 – Primarul, la rândul său, poate împuternici alte persoane, cu studii 

superioare juridice, care să asigure reprezentarea în justiție. 

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

Primarul  orașului Tășnad. 

  

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ 

                   CONSILIER LOCAL       SECRETAR GENERAL 

PROF. ANTONEL-ADRIAN MOISA-TURCU     SERGIU-IONEL BUTA 


