
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 90
din data de 29 iunie 2017

pentru modificarea Hotiirârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr.
3412016 privind aprobarea Regulamentului de organil.are şi funcţionare a

"Zonei de Agrement" a oraşului Tăşnad

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 963412017 al Biroului de Poliţie Locală a 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 Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi
destăşurarea activităţii de turism În 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 Hotărâri! Guvernului 11T. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-
cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7112002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de
interes local, cu modificările ulterioare;

in baza prevederilor Legii nr. 27312006 privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare;

Tn conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului 11T. 212001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr.
61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire
socială, a ordinii şi liniştii publice, republicatâ În anul 2014, cu modificările
ulterioare;

În temeiul prevederilor aI1. 36 alin. (1) şi (2) lit. a) şi d), ale alin. (3) Iit. b), ale
alin. (6) lit, al per. 18, precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Act. 1 - Se modifică art. 26 alin. (2) din Anexa Hotărârii Consiliului Local al
Oraşului Tăşnad 11T. 34/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a "Zonei de Agrement" a oraşului Tâşnad care va avea următorul cuprins:



,,(2) Tichetele de parcare se eliberează de la parcometrele stradale amplasate în
zona parcărilor amenajare sau efectuând plata prin serviciile de mesaje scune ale
operatorilor de telefonie mobilă, iar în situaţia în care aceste aparate sunt
nefuncţionale, tichetele vor fi achiziţionate de la tncesarorul din zona parcărilcr."

Art. 2 - Se modifică an. 45 alin. (4) din Anexa Hotărâri] Consiliului Local al
Oraşului Tăşnad nr. 34/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
functionare a "Zonei de Agrement" a oraşului Tăşnad care va avea următorul cuprins:

,,(4) Încălcarea prevederilor an. 13, art. 21, art. 31, art. 34, art. 38, an. 40 se
sancţionează cu amendă contravenţională de la 150 la 400 lei."

Art. 3 - Se completează art. 45 din Anexa Hotărârii Consiliului Local al
Oraşului Tăşnad nr. 34/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a "Zonei de Agrement" a oraşului Tăşnad cu încă un aliniat, care va avea
următorul cuprins:

,,(5) Încălcarea prevederilor art. 26 se sancţionează cu amendă contravenţională
de la 100 la200 lei."

Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad şi Serviciul de administrare a domeniului public şi privat din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşoad.
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