
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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Voturi pentru:  13  

Voturi împotrivă: 0 
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ROMÂNIA                

JUD. SATU MARE         

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr. 124 

din data de 30 august 2019 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr.28/2019 privind 

stabilirea taxelor pentru ȘTrandul Termal pe anul 2019 

 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. 15740/2019 al Serviciului de administrare a domeniului 

public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, 

programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul 

Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;  

 În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. c), precum şi ale 

art. 139 alin. (1) şi (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 – Se aprobă modificarea Anexei nr.1 din Hotărârea nr.28/2019 privind stabilirea 

taxelor pentru Ștrandul Termal Tășnad, în sensul modificării datelor privind sfârșitul 

sezonului și începerea extrasezonului, după cum urmează : 

 

II. TAXE OCUPARE TEREN PUBLIC IN ZONA DE AGREMENT (pe baza 

de contract) 

1. Terase nedemontabile - taxa anuala astfel: 

  pe sezon 26 aprilie 2019-15 septembrie 2019 (lei/mp/zi) 1,5 

  

pe extrasezon 16 septembrie 2019-29 aprilie 2020 pentru 

comercianții care utilizează terasele (in scopul in care au 

fost construite, relaxare, oferă acces pe terase sau 

depozitare obiecte) (lei/mp/zi) 

0,5 

  

pe extrasezon 16 septembrie 2019-27 aprilie 2020 pentru 

comercianții care nu utilizează terasele in nici un mod 

(lei/mp/zi) 

0,25 

2. Terase demontabile - taxă anuala astfel: 

  pe sezon 26 aprilie 2019-15 septembrie 2019 (lei/mp/zi) 1,5 
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Art.2 – Se aprobă modificarea Anexei nr.2 din Hotărârea nr.28/2019 privind stabilirea 

taxelor pentru Ștrandul Termal Tășnad, în sensul modificării datelor privind sfârșitul 

sezonului și începerea extrasezonului, după cum urmează : 

 

Nr.crt. Specificaţie Taxa datorată 

în anul 2019 

5 Taxă de parcare anuală pe bază de contract astfel  : 

- în sezon 26 aprilie 2019 – 15 septembrie 2019 

(lei/loc parcare autovehicul/sezon); 

- în extrasezon 16 septembrie 2019 – 25 aprilie 2020 

(lei/loc parcare autovehicul/extrasezon); 

 

700 

 

400 

 

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului 

Tăşnad şi Serviciul de administrare a domeniului public şi privat. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

AV. LORANT-GABOR ZSIDO 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI , 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


