
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:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 
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. 61 
din data de 28 aprilie 2022  

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a Regulamentului 
de ordine interioară ale Campingului „Ştrand Termal” Tăşnad 

 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în data de 
28 aprilie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
17475/28.04.2022;  
 Analizând Referatul nr. 15271/04.04.2022 al Serviciului de administrare a domeniului 
public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad; 

Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 17477/28.04.2022 și Avizul 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. 10/29.04.2022; 
 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 Regulamentului de organizare și funcționare a Campingului „Ștrand 
Termal Tășnad” conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Se aprobă Regulamentul de ordine interioară ale Campingului „Ştrand Termal” 
Tăşnad, conform  Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 – Începând cu data prezentei, Hotărârea nr. 37/20.04.2021 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a Regulamentului de ordine interioară ale 
Campingului „Ştrand Termal” Tăşnad, se abrogă. 

Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează Primarul Orașului 
Tăşnad şi Serviciul de administrare a domeniului public şi privat din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orașului Tășnad. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 
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 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 



 
 

 


