ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 82
din data de 30 mai 2019
privind aprobarea unor scutiri de la plata taxelor de intrare la Ştrandul Termal
Tăşnad, județul Satu Mare pentru anul 2019.
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul 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 temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. d), ale alin. (6) lit. b), precum şi ale
art. 45 alin. (1) şi (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
în anul 2007, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă scutirea de la plata taxelor de intrare la Ştrandul Termal în zilele de
luni ale fiecărei săptămâni, a pensionarilor de la nivelul orașului Tășnad, la Ștrandul Termal
Tășnad pentru anul 2019.
Art.2 – Se aprobă cu titlu gratuit, acordarea unui număr de 10 brățări, reprezentând 10
intrări, cadrelor didactice şi personalului auxiliar din instituţiile de învăţământ de la nivelul
oraşului Tăşnad, la Ştrandul Termal din orașul Tășnad, pentru anul 2019.
Art.3 – Se aprobă cu titlu gratuit, acordarea unui număr de 10 brățări, reprezentând 10
intrări, angajaților Secției Exterioare Tășnad a Spitalului Județean Satu Mare, angajaților
Serviciului de Ambulanță Satu Mare – Stația de Ambulanță Tășnad, angajaților Serviciul
Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare – Unitatea Tășnad, angajaților Inspectoratului
pentru Situații de Urgență Satu Mare – Unitatea Tășnad, angajaților Asociației Catolice
Caritas Tășnad, angajaților Cabinetelor Medicilor de Familie din orașul Tășnad, angajaților
Cabinetelor Stomatologice din Orașul Tășnad, angajațlor Spitalului de Pneumologie Satu
Mare care prestează activități medico-sanitare la nivelul orașului Tășnad, la Ştrandul Termal
din orașul Tășnad, pentru anul 2019.
Art.4 – Se aprobă cu titlu gratuit, acordarea unui număr de 10 brățări, reprezentând 10
intrări, angajaților Administrației Publice Locale a orașului Tășnad, la Ştrandul Termal din
orașul Tășnad, pentru anul 2019.
Art.5 – Angajatorii prevăzuți la art. 2-4 din prezenta hotărâre, vor depune la casieriile
din Ștrandul Termal Tășnad, tabele nominale cuprinzând beneficiarii acestor facilități.
Art.6 – 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
PROF. MARIANA-ANDALUZIA MUSTEA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI,
SERGIU-IONEL BUTA

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: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 10
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0
Voturi pentru: 10
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0

