
ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. !bC
din data de 28 septembrie 2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşulut
Tăşnad nr. 11/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi

funcţionare al Primăriei Oraşului Tăşnad

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad.judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 17747/2017 al viceprimarului Oraşului Tăşnad;
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;

Conform prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată în
anul 2011, cu modificările ulterioare;

În baza prevederilor Legii nr. 18811999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată in anul 2007, cu modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor Ordinului secretariatului general al Guvernului nr.
400/2015 pentru aprobarea Codului controlului imernlmanagerial al entităţilor
publice;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. a), ale alin. (3) lit. b), precum
şi ale art. 45 alin. (1) din Legea llf.2J5/2001 a administraţiei publice locale,
republicată În anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. J - Se completează arl. 36 din Anexa Hotărârii Consiliului Local al
Oraşului 'făşnad 11T. 11/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Primăriei Oraşului Tăşnad cu punctul nr. 8, care va avea următorul
cuprms:

,,8. Piaţa".
Art. 2 - Se modifică şi se completează art. 57 din Anexa Hotărâri' Consiliului

Local al Oraşului Tăşnad nr. 1112016 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Primăriei Oraşului Tăşnad, care va avea următorul
cupnns:

"Art. 57 (1) Atribuţiile, organizarea Şl funcţionarea Serviciului
Administrarea Domeniului Public şi Privat-Ştrand Termal sunt prevăzute în
Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 5312010 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Zonei de Agrement a oraşului Tăşnad.



(2) Atribuţiile personalului din cadrul activităţii "Piaţă" sunt următoarele:
a). încheierea contractelor cn persoanele fizice sau juridice pentru spatiile pe

care le folosesc acestea in vederea expunerii şi comercializării produselor;
b). încasarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice din pieţe, târguri ŞI

oboare, pe bază de chitanţier şi bilete;
c]. depunerea sumelor încasate, în baza borderoului centralizator ŞI a

monetarului, la casierie Primăriei Oraşului Tăşnad;
d). confirmarea, prin semnare în registrul S.c. Salgardenprest Tăşnad S.R.L., a

cantităţi lor de deşeuri menajere ridicate de operatorul de salubritate;
c). citirea contoarelor de apă din pieţele agroalimentare din oraş;
f). supraveghează şi coordonează activitatea de salubrizare a pieţelor

agroalimentare din oraş."
Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul

Oraşului Tăşnad.
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