
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.G.2J
din data de 28 iulie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr,
34/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a

"Zonei de Agrement" a oraşului Tăşnad

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad,judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul llf. 13343/2016 al Serviciului de administrare a

domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Oraşului Tăşnad;

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;

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de turism in România, cu modificările ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată în anul 2013, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei
Guvernului nr. 7112002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările ulterioare,
precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-
cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 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 nr. 27311006 privind finanţele publice locale, cu
modlflcările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr.
611 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor nonne de convieţuire
socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în anul 2014, cu modificările
ulterioare;

În temeiul prevederilor an.36 alin. (1) şi (2) lit. a) şi d), ale alin. (3) lit. b), ale
alin. (6) per. 15 şi 18, precum şi ale art.45 alin. (1) din Legea llf.2l5i2001 a
administraţiei publice locale, republicată in anul 2007, cu modi ficările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:



Art. 1 - Se modifică art. 42 din Anexa Hotărârii Consiliului Local al Oraşului
Tăşnad 1lI. 3412016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
"Zonei de Agrement" a oraşului Tăşnad, care va avea următorul cuprins:

"Art.42. - Asigurarea ordinii şi liniştii publice În Zona de Agrement revine
Primăriei Oraşului Tăşnad, cu sprijinul Poliţiei Locale a Oraşului Tăşnad, a Poliţiei
Oraşului Tăşnad, a personalului jandarmeriei şi a personalului administrativ din
cadrul Serviciului de administrare a domeniului public şi privat."

Art. IT - Se modifică art. 43 din Anexa Hotărârii Consiliului Local al Oraşului
Tăşuad 11r. 34/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
"Zonei de Agrement" a oraşului Tăşnad, care va avea următorul cuprins:

"Art.43. - Paza Zonei de Agrement se asigură permanent de către personalul
administrativ din cadrul Serviciului de administrare a domeniului public şi privat,
Poliţia Locală a Oraşului Tăşnad şi de către personalul jandarmeriei."

Art. TIT - Se modifică a11. 46 din Anexa Hotărâri! Consiliului Local al
Oraşului Tăşnad nr. 34/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a "Zonei de Agrement" a oraşului Tăşnad, care va avea următorul
cupnns:

"Art.46. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de
Primarul Oraşului Tăşnad şi de împuterniciţii acestuia, de Poliţia Locală a Oraşului
Tăşnad, de personaluljandarmeriei şi de Poliţia Oraşului Tăşnad."
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