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HOTĂRÂREA Nr. 14 

din data de 17 februarie 2020 
 

privind aprobarea Programului de lucrări din Zona de Agrement – Ştrand 

Tăşnad, pe anul 2020 

 
 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. 2645/2020 al Serviciului de Administrare a Domeniului 

Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad; 

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, industrii, agricultură, prestări de servicii, comerţ din 

cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 11/2020 

privind aprobarea Bugetului local al orașului Tășnad, pe anul 2020; 

În baza prevederilor art. 20 alin (1) lit. e), h) şi i), precum şi ale art. 23 alin. (1) 

şi  (2) lit. c) din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. a), d) şi e), 

precum şi  ale art. 139 alin. (1) şi (3) lit. a) şi e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  
  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. – Se aprobă Programul de lucrări din Zona de Agrement – Ştrand Tăşnad, 

pe anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

oraşului Tăşnad.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

EC. AUGUSTA-ELENA ONAC 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


