
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREANr.__W=-
din data de 28 iunie 2018

privind aprobarea deplasării unui grup de elevi diu oraşul Tăşnad, În taberele
Budapesta şi Kăptalanfured, la invitaţia Primarului din Kispest

Consiliul Local al Oraşului Tăsnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 7354/2018 al viceprimarului oraşului Tăşnad, precum

ŞI Invitaţia Primarului Sectorului xlx-Kispesr, Oraşul Budapesta, din Ungaria,
înregistrată la Primăria Oraşului Tăşnad sub nf. 5248/2018;

Având in 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 Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 140120\7 privind
aprobarea Acordului de Înfrăţire şi Cooperare intre Oraşul Tăşnad, Judeţul Saru Mare
din România şi Sectorul Xlx-Kispest, Oraşul Budapesta din Ungaria;

Potrivit prevederilor art. IV alin. (1"'1), (2) şi (3) IiI. b), precum şi ale alin. (4)
lit, b) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi
completare a unor acte normative, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) Iit. e), ale alin. (7), precum şi ale
art. 45 alin. (1) şi (2) Iit. a), d), f), respectiv ale art. 51 alin. (6) din Legea nr.215/2001
a administraţiei publice locale, republicată in anul 2007, cu modi Ficările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

ArI. 1 - Se aprobă deplasarea unui grup de 8 elevi din oraşul Tăşnad, însoţiţi de
3 cadre didactice, în taberele Budapesta şi Kâptalanfiired, la invitaţia Primarului
Sectorului XIX-Kispest, Oraşul Budapesta, din Ungaria, în perioada 13 iulie 2018-
22 iulie 2018.

Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri sc încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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