ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 94
din data de 13 noiembrie 2020
privind alegerea Viceprimarului Orașului Tășnad, județul Satu Mare
Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară la data
de 13 noiembrie 2020;
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr.
18791/10.11.2020;
Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Satu Mare nr. 358/27.10.2020 privind
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Orașului Tășnad;
Analizând Referatul nr. 18793/10.11.2020 al Secretarului general al orașului Tășnad;
Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr.18794/10.11.2020 şi Raportul Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică, de disciplină, ordine publică, amenajarea teritoriului,
urbanism, gospodărie comunală, protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Orașului
Tășnad, înregistrat sub nr.19016/13.11.2020;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. b), ale art. 139 alin.
(1) și alin. (6)-(11) coroborate cu ale art. 152 alin. (1), (2) și (3), art. 153 şi art. 196 alin. (1) lit. a)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 – Se alege în funcția de viceprimar al orașului Tășnad domnul consilier Snelenpeger
Carol-Nicolae din partea Partidului Național Liberal.
Art.2 – Domnul consilier local Snelenpeger Carol-Nicolae a fost ales cu votul secret al
majorității absolute a consilierilor, respectiv 10 voturi „pentru” din 14 voturi exprimate.
Art.3 – Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier
local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al orașului,
în termenul prevăzut de lege, Primarului orașului Tășnad, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu
Mare şi domnului viceprimar Snelenpeger Carol-Nicolae.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
PROF. ANTONEL-ADRIAN MOISA-TURCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
SERGIU-IONEL BUTA

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: 15
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0
Voturi pentru: 10
Voturi împotrivă: 4
Abţineri: 0
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (participare sistem videoconferință astfel încât nu se poate asigura secretul votului): 1.

