ROMÂNIA
JUD. SATUMARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. !J\
din data de 29 martie 2018
privind aprobarea plecării Primarului Oraşului Tăşnad, În misiune oficială, la
invitaţia Primarului din Acqui Terme, Republica Italiauă
Consiliul Local al oraşului Tăşnad,judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul llf. 5407/2018 al viceprimarului 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. d], 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 ali. 36 alin. (1) şi (2) lit. el, ale alin. (7) lit. a), precum
şi ale art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a), d), f), respectiv ale ali. 51 alin. (6) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările
ulterioare,
HOT

ĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă plecarea unei delegaţii condusă de donmul Grieb CsabaFrancisc, Primarul Oraşului Tăşnad, în misiune oficială, la invitaţia Primarului
oraşului Acqui Terme, Republica Italiană, în perioada 10 - 15 aprilie 2018, pentru
legalizarea Acordului de cooperare şi înfrăţire dintre oraşul Tăşnad, judeţul Satu
Mare din România şi oraşul Acqui 'Ferme din Republica Italiană, semnal la Tăşnad,
în data de 8 septembrie 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.
J>REŞEDINTE DE

CONTRASEMNEAZĂ,
ORAŞULUI,

CONSILIER
ING. PETRU

P",,,,,,,. hot''''",
[0" 'd,""'"
'" "'pe""
.nul 00']7. ,u ""din"ril, "".ri"",.
N,. ""., " ,"mlll"il ••, 1""",; ['"<1It: l~
Nr. '0",1al onn,;li"ilo. 10,"liP""''"I;' 13
r;,. to'.1 .J ,"",iIi"",,, 1"",,1;,1>0<'1;'
Voturipe'U,", Il
imp,"·;'·!: ij
Ab!;D"i: ij

'n

V",,"

A

••

"rn,"""",, >11.4~ din l<~"

ne. '151"1001 , .~"in;""!i<'

putlll« 1""". "p"bli,'"

in

