
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 18a
din data de 26 octombrie 2017

privind aprobarea plecării delegaţiei, condusă de Primarul Oraşului Tăşnad, în
misiune oficială, la invitaţia Primarului Oraşului Ormoz din Slovenia

Consiliul Local al oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 19801/2017 al viceprimarului oraşului Tăşnad, precum

şi Invitaţia Primarului Oraşului Ormoz din Slovenia, înregistrată la Primăria Oraşului
Tăşnad sub nr. 19733/2017;

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 conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. IV alin. (1"1), (2) şi (3) lit. b), precum şi ale alin. (4)
lit. b) din Ordonanţa 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) lit. e), ale alin. (7), precum şi ale
art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a), d), 0, respectiv ale art. 51 alin. (6) din Legea nr.215/2001
a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOT ĂRĂ ŞTE:

Art. 1 - Se aprobă plecarea domnului Grieb Csaba-Francisc, Primarul Oraşului
Tăşnad, în misiune oficială, la invitaţia Primarului Oraşului Ormoz din Slovenia, în
perioada 9 - 12 noiembrie 2017.

Art. 2 - Se aprobă ca delegaţia care va participa la aceste manifestări să fie
compusă din 4 persoane.

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Oraşului Tăşnad.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor ari. 45 din~begea 0.-:'21512001 a administraţie ublice locale, repubhcată În
anul 2007, cu modificările ulterioare.
Nr. total al consilierilor locali În funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 15
Nr. total al consilierilor locali absenţi: O
Voturi pentru: Il
Voturi împotrivă: 3
Abtineri: O


