
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată în 

anul 2007, cu modificările ulterioare. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 13 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  12 

Nr. total al consilierilor locali absenţi:  1 

Voturi pentru: 11  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA          

JUD. SATU MARE        

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA Nr. 20 

din data de 28 februarie 2019 
 

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2016 

privind alegerea Comisiei de validare  
 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând conținutul Hotărârii Consiliului Local nr.1/2016 privind alegerea 

Comisiei de validare; 

Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, de disciplină,  ordine publică, amenajarea teritoriului, 

urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al 

Oraşului Tăşnad; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu 

modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.31 alin.(2), art. 36 alin. (9), precum şi ale art.45 alin. 

(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu 

modificările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Se modifica componenta Comisiei de validare a Consiliului Local al 

orașului Tășnad aleasa prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr.1/2016 

adoptata de către Consiliul Local al orașului Tășnad in ședința de constituire din data 

de 23 iunie 2016, in sensul înlocuirii domnului consilier Maier Calin-Daniel-Vasile 

cu doamna consilier Onac Augusta-Elena. 

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

Oraşului Tăşnad. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. PETRU KATONA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


