
ROl\1ÂNIA
JUD. SATUMARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREAur.13
din data de 31 martie 2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tlişnad nr. 34/2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a "Zollei de

Agrement" a oraşului Tăşuad

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Saru Mare;
Analizând Referatul nr. 5216/2017 al Serviciului de administrare a domeniului public

şi privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Având În vedere Raportul Serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finante,
programe de dezvoltare, industrie. agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul
Consiliului Local al Oraşului Tăşnad:

Potrivit prevederilor Drdonanţei Guvernului nr. 58!1998 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată în anul 2013, cu modificările ulterioare, ale Urdcnanţei Guvernului nr. 71/2002
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public
şi privat de interes local, cu modificările ulterioare, precum şi ale Horărârii Guvernului nr.
95512004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nf.
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local, cu modificările ulterioare;

În baza prevederilor Legii tlI. 273/2006 privind finanţele publice locale, CLi
modificările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Drdonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 61/1991 pentru
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme dc convieţuire socială, a ordinii şi liniştii
publice, republicată în anul 20 14, cu modificarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. a) şi d], ale alin. (3) lit. b), ale alin.
(6) lit. a) pct. 15 ~i 18, precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr.21 5/200 I a administraţiei
publice locale, republicată în anul 2007, cu modificarile ulterioare,

HOTĂRÂŞTE:

Art. unic - Se modifică art. 4 alin. (4) din Anexa Hotărârii Consiliului Local al
Oraşului Tăşnad nr. 3412016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a "Zonei de Agrement" a oraşului Tăşnad care va avea următorul cuprins:

"Copiii având vârsta de până la şase ani au intrarea liberă, cu condiţia ca
însoţitorii acestora să fad dovada vârstei cu certificatul de naştere."
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