
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 

anul 2007, cu modificările ulterioare. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  15 

Nr. total al consilierilor locali absenţi:  0 

Voturi pentru:  15 

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA                           

JUD. SATU MARE  

ORAŞUL TĂŞNAD  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA Nr. 47 

din data de 27 martie 2019 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr.32/2019 pentru 

completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr.10/2019 privind aprobarea 

lucrărilor finanțate din bugetul provizoriu al orașului Tășnad pe anul 2019 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr.5287/2019 al Compartimentului gospodărie comunală din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

Analizând Referatul nr.5488/2019 al Serviciului de administrare a domeniului public și privat 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Orașului Tășnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, 

industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, ale alin. (5) lit. d, ale art. 39 alin. (1), precum şi ale 

art. 45 alin. (1) și (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în anul 2007, cu 

modificările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 – Se aprobă modificarea denumirii lucrărilor aferente punctelor 15-17 din Hotărârea 

Consiliului Local al Orașului Tășnad nr.32/2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Orașului Tășnad nr.10/2019 privind aprobarea lucrărilor finanțate din bugetul provizoriu al orașului 

Tășnad pe anul 2019, după cum urmează: 

 
 

Nr. 

crt. 

Denumire  lucrare 

15 Lucrări de defrișare a vegtației și repararea prin pietruire a drumului agricol de acces pe o 

lungime L=260 ml, de pe strada Avram Iancu spre terenurile agricole aflate spre est de 

acesta. 

16 Lucrări de defrișare a vegetației pe traseul Drumului Județean 109P pe o lungime L=140 ml, 

în limita intravilanului orașului Tășnad de pe strada Avram Iancu. 

17 Decolmatare vale evacuare a apei în aval de baraje și îndepărtarea vegetației din zona văii. 

 

Art.2 – Se aprobă modificarea valorii punctului nr. 13 din Hotărârea Consiliului Local al 

Orașului Tășnad nr.32/2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad 

nr.10/2019 privind aprobarea lucrărilor finanțate din bugetul provizoriu al orașului Tășnad pe anul 2019, 

după cum urmează: 
 

Nr. 

crt. 

Denumire  lucrare Valoare 

(Lei) 

13 Achiziționarea de mobilier pentru casieriile din ștrand 19.000 

 

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Oraşului Tăşnad. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

PROF. EUGEN LATEȘ 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 


