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ROMÂNIA            
JUD. SATU MARE           
ORAŞUL TĂŞNAD       
CONSILIUL LOCAL           

 
HOTĂRÂREA Nr. 65 

din data de 29 aprilie 2022 
 

privind aprobarea bugetului aferent participării Ansamblurilor Folclorice 
Tășnădene la Manifestarea „Danțu la șură”, ediția a XIII-a din localitatea 

Soconzel, comuna Socond, județul Satu Mare, în data de 8 mai 2022 
 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
ordinară, în data de 29 aprilie 2022; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat 
sub nr. 17530/28.04.2022; 

Analizând Referatul nr. 95/28.04.2022 al Compartimentului Cultură din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar-contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 17535/28.04.2022 și 
Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, 
prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat 
sub nr. 52/29.04.2022; 

În baza prevederilor art. 5 alin. (3) și art. 20 alin. (1) lit. h) și i) din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b) și d), ale alin. (4) lit. a), alin. 
(7) lit. a), d) și e), precum şi ale art. 139 alin. (1) şi (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 – Se aprobă alocarea din bugetul local al orașului Tășnad – bugetul 
activităților finanțate din venituri proprii și subvenții – Casă de Cultură din capitolul 
67.10 „Cultură, Recreere și Religie” – Casa de Cultură Tășnad, a sumei de 1215 lei 
pentru susținerea Ansamblurilor Folclorice Tășnădene, în vederea participării la 
Manifestarea „Danțu la șură”, ediția a XIII-a din localitatea Soconzel, comuna Socond, 
județul Satu Mare în data de 8 mai 2022. 

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
Orașului Tășnad prin Compartimentul de Asistență Socială. 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL 
BARNA-BALÁZS KISKASZA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 

 


