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ROMÂNIA                 
JUD. SATU MARE               
ORAŞUL TĂŞNAD           
CONSILIUL LOCAL              

HOTĂRÂREA Nr. 88 
din data de 23 iulie 2021 

 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului 
Tășnad nr. 83/2021 privind alocarea fondurilor necesare organizării 

evenimentului „Tășnadul Estival” și aprobarea Programului pentru organizarea 
evenimentului „Tășnadul Estival” din Calendarul evenimentelor multianuale 

organizate la Ștrandul Termal Tășnad 
 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
extraordinară, convocată de îndată, în data de 23 iulie 2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, 
înregistrat sub nr. 14725/23.07.2021; 

Analizând Referatul nr. 14568/22.07.2021 al Compartimentului Comercial din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 83 din data 
de 15 iulie 2021 privind alocarea fondurilor necesare organizării evenimentului 
„Tășnadul Estival” și aprobarea Programului pentru organizarea evenimentului 
„Tășnadul Estival” din Calendarul evenimentelor multianuale organizate la Ștrandul 
Termal Tășnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar-contabil din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 14727/23.07.2021 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. 14767/2021; 

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările ulterioare; 

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea 
sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b) şi d), ale alin. (4) lit. a), ale 
alin. (7) lit. a) și d), 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 modificarea Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al 
orașului Tășnad nr. 83/2021 privind alocarea fondurilor necesare organizării 
evenimentului „Tășnadul Estival” și aprobarea Programului pentru organizarea 
evenimentului „Tășnadul Estival” din Calendarul evenimentelor multianuale 



 
 

organizate la Ștrandul Termal Tășnad, care va avea următorul conținut: „Se stabilește 
taxa pentru ocuparea locurilor publice, cu ocazia evenimentului „Tășnadul Estival” 
în anul 2021, în cuantum de 15 lei/m2/zi pentru agenții economici care au consum 
orar de energie electrică până la 3 kW și taxa de 16 lei/m2/zi pentru agenții 
economici care au consum orar de energie electrică de peste 3 kW.” 

Art. 2 – Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Tășnad 
nr. 83/2021 privind alocarea fondurilor necesare organizării evenimentului „Tășnadul 
Estival” și aprobarea Programului pentru organizarea evenimentului „Tășnadul 
Estival” din Calendarul evenimentelor multianuale organizate la Ștrandul Termal 
Tășnad, cu Art. 4, care va avea următorul conținut: „Cu ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Tășnad”. 

Art. 3 – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad 
nr. 83/2021 privind alocarea fondurilor necesare organizării evenimentului „Tășnadul 
Estival” și aprobarea Programului pentru organizarea evenimentului „Tășnadul 
Estival” din Calendarul evenimentelor multianuale organizate la Ștrandul Termal 
Tășnad, nu se modifică. 

Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Primarul Orașului Tășnad. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 
LAVINIA-LIVIA CIGAN-BOLDAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


