
ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR _;::.3!.-

din data de 31 ianuarie 2018

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 8/2015
privind aprobarea Calendarului evenimentelor culturale multianuale

din oraşul Tăşnad

(

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 1280/2018 al Compartimentului cultură din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Având în vedere Raportul Serviciului administraţie publică locală 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;

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

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea
sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările
ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b) şi d), ale alin. (4) lit. a), ale
alin. (6) !it. a) pct. I - 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. 1 - Se modifică Anexa Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr.
8/2015 privind aprobarea Calendarului evenimentelor culturale multianuale din
oraşul Tăşnad, cu modificările ulterioare, la perioada de desfăşurare a evenimentului
"Zilele Oraşului Tăşnad", din ultimul sfârşit de săptămână al lunii iulie, în penultimul
sfârşit de săptămână al lunii iulie.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45i~~lt'l"21S/2001 a administraţiei publice locale, republicetă in
aou12007, cu modificările ulterioare.
Nr. total al consilierilor locali În funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 14
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1
Voturi pentru: 8
Voturi împotrivă: I
Abţineri: 5


