
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 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 
Voturi pentru:  14  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 

ROMÂNIA             

JUD. SATU MARE           

ORAŞUL TĂŞNAD       

CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr. 63 

din data de 31 iulie 2020 
 

privind modificarea Cap.IV, pct. 4.1 alin.1 din Contractul de management 

nr.15352/2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 

144/2010 
 

   Consiliul Local al orașului Tășnad, județul Satu Mare; 

 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 baza prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-

teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, cu 

modificările si completările ulterioare, cu modificările ulterioare;  

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 144/2010 privind 

aprobarea Contractului de management al directorului societății comerciale S.C. 

SALGARDENPREST TĂȘNAD S.R.L.; 

În temeiul art.129 alin. (2) lit. d), coroborat cu alin. (7) lit. n), art. 132, art.139 alin. (1), 

art. 154 alin. (1) si art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  

Art.1 – Se aprobă modificarea Cap. IV, pct. 4.1 alin. 1 din Contractul de management 

nr. 15352/2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 144/2010, care 

va avea următorul conținut: 

”- în calitate de administrator, are dreptul sa primească o remuneraţie lunară de 9360 lei, 

brut, renegociabil ori de câte ori se fac indexări de salarii, neputând depăsi nivelul indemnizaţiei 

lunare acordate prin lege pentru funcţia de viceprimar, care se va plăti din bugetul SC 

SALGARDENPREST TĂȘNAD S.R.L. Dreptul prevăzut la alin.1 reprezintă unica formă de 

remunerare a administratorului.” 

Art.2 – Se mandatează Primarul Orașului Tășnad pentru semnarea actului adițional la 

Contractul de management nr. 15352/2010. 

         Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul  orașului 

Tășnad. 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. PETRU KATONA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


