
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: 14 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0 

Voturi pentru:  14  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA          

JUD. SATU MARE         

ORAŞUL TĂŞNAD       

CONSILIUL LOCAL              

 

HOTĂRÂREA Nr. 138 

din data de 26 septembrie 2019 
 

privind aprobarea plecării unei delegaţii din oraşul Tăşnad, în misiune oficială, 

la invitația Primăriei Orașului Kispest – Republica Ungară 

 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul Viceprimarului Orașului Tășnad nr. 17488/2019, precum 

și Invitația Primăriei Orașului Kispest – Republica Ungară, înregistrată la Primăria 

Oraşului Tăşnad sub nr. 17376/2019; 

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. 225 alin.(4) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

Potrivit prevederilor art. IV alin. (1^1), (2) şi (3) lit. b), precum şi ale alin. (4) 

lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 

completare a unor acte normative, cu modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. e), ale alin. (9), precum şi ale 

art. 139 alin. (1) şi (3) lit. a), d), f) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul adminsitrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 – Se aprobă plecarea unei delegaţii din oraşul Tăşnad, compusă din cinci 

persoane, în misiune oficială, la invitația Primăriei Orașului Kispest – Republica 

Ungară, în perioada 27 – 29 septembrie 2019, pentru participarea la „Sărbatoarea 

Zilei Mihai”. 

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Oraşului Tăşnad. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. IOSIF BENDEL 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI , 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


