
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:  15  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA              

JUD. SATU MARE              

ORAŞUL TĂŞNAD         

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA Nr. 50 

din data de 25 iunie 2020 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 21/2020 

privind aprobarea fondurilor alocate din Bugetul local al oraşului Tăşnad, pe 

anul 2020, pentru finanţarea programelor culturale, sociale şi cultelor din  

oraşul Tăşnad 

 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. 62/2020 al Compartimentului Cultură din cadrul 

aparatului de specialitate al  Primarului Oraşului Tăşnad; 

Potrivit  prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 

11/2020 privind aprobarea  Bugetului local al oraşului Tășnad pe anul 2020, precum 

şi ale Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 30/2016 pentru aprobarea 

Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul 

local pentru activităţi nonprofit de interes local, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În baza prevederilor art. 20 alin. (1) lit. c), h) şi i) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea 

mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 

alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

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

ale alin. (7) lit. a)-d), p)-s), precum şi ale art. 139 alin. (1) şi (3) lit. a) din Ordonanța 

de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă retragerea sumei de 103.000 de lei de la articolul nr. 1 – 

punctul c) din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 21/2020 privind 

aprobarea fondurilor alocate din Bugetul local al oraşului Tăşnad, pe anul 2020, 

pentru finanţarea programelor culturale, sociale şi cultelor din oraşul Tăşnad. 

Art. 2 – Punctul c) de la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului 

Tășnad nr. 21/2020 privind aprobarea fondurilor alocate din Bugetul local al oraşului 

Tăşnad, pe anul 2020, pentru finanţarea programelor culturale, sociale şi cultelor din 

oraşul Tăşnad, după retragerea sumei de 103.000 de lei, va avea următorul cuprins:  

„c) Se aprobă alocarea sumei de 87.000 de lei din Bugetul local al oraşului 

Tăşnad, pe anul 2020, pentru finanțarea programelor, proiectelor şi acţiunilor 

culturale de interes local.” 



Art. 3 – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad 

nr. 21/2020 privind aprobarea fondurilor alocate din Bugetul local al oraşului Tăşnad, 

pe anul 2020, pentru finanţarea programelor culturale, sociale şi cultelor din oraşul 

Tăşnad, rămân neschimbate. 

Art. 4 – Se propune ca modificările cuprinse în prezenta hotărâre să fie incluse 

la prima rectificare bugetară pe anul 2020, supusă aprobării Consiliului Local al 

Orașului Tășnad. 

Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul Orașului Tășnad. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

IOAN FILIP 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


