
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.~
din data de 28 iulie 2016

privind unele măsuri pentru organizarea "Zilelor Oraşului Tăşnad"

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 13337/2016 al consilierului Primarului 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;

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 9 1
2016 privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tăşnad, pe anul 2016 şi ale
Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 23/2016 pentru alocarea din
Bugetul local al oraşului Tăşnad, pe anul 2016, a sumei de 210 ooa lei în vederea
finanţării evenimentelor culturale aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al
oraşului Tăşnad nr. 812015 privind aprobarea Catendarului evenimentelor culturale
multianuale din oraşul Tăşnad;

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanţci Guvernului nr.5I/1998 privind
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu
modificările ulterioare şi ale Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b) şi d), ale alin. (4) lit. a), ale
alin. (6) lit. a) pct. 1-5, precum şi ale art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată În anul 2007, cu modificările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I - Proiectul "Ziua Oraşului Tăşnad" menţionat la pozitia nr. 8 În cadrul
Anexei Hotărâtii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 23/2016 pentru alocarea
din Bugetul local al oraşului Tăşnad, pe anul 2016, a sumei de 210 000 Ici în vederea
finanţării evenimentelor culturale aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al
oraşului Tăşnad nr. 11/2015privind aprobarea Calendarului evenimentelor culturale
multianuale din oraşul Tăşnad. se modifică din "Ziua Oraşului Tăşnad'' in "Zilele
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Oraşului Tăşned'', iar perioada de desfăşurare se modifică din 15 august 2016 în 13-
15 august 2016.

Art. 2 - Se aprobă taxa pentru ocuparea locurilor publice cu ocazia "Zilelor
Oraşului Tăşnad" în cuantum de 15 lei/m21zi pentru agenţii economici care au un
consum orar de energie electrică până la 3 kW şi taxa de 16 lei/m"lzi pentru agenţii
economici care au un consum orar de energie electrică de peste 3 kW.

Art. 3 - Se aprobă suplimentarea bugetului "Zilelor Oraşului Tăşnad" cu suma
de 40 500 de Iei.

Art. 4 - Se aprobă Programul "Zilelor Oraşului Tăşnad" conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Oraşului Tăşnad.
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