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ROMÂNIA          

JUD. SATU MARE         

ORAŞUL TĂŞNAD      

CONSILIUL LOCAL           

 

HOTĂRÂREA Nr. 97 

din data de 13 noiembrie 2020  
  

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului 

Tășnad nr. 13/2020 privind aprobarea Programului de lucrări, pe anul 

2020, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, întrunit în ședință ordinară la data de 

13 noiembrie 2020; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, 

înregistrat sub nr. 18822/10.11.2020; 

Analizând Referatul nr. 18821/10.11.2020 al Compartimentului 

Gospodărie Comunală 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 înregistrat sub 

nr.18841/11.11.2020 și Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de 

dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul 

Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr.19019/13.11.2020; 

 În baza prevederilor art. 20 alin (1) lit. e), h) și i), precum și ale art. 23 

alin. (1) şi  (2) lit. c) din Legea  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), ale alin. (4) lit. a), d) 

și e), precum şi  ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. a) și e) din Ordonanța de Urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă modificarea denumirii și valorii de la punctul nr. 48 din 

Anexa Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 13/2020 privind 

aprobarea Programului de lucrări pe anul 2020, cu modificările și completările 

ulterioare, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare Valoare 

LEI 

Conform 

Notei de 

fundamentare. 

LUCRĂRI ORAŞ: total, din care    

48. Materiale necesare pentru „Reparații stații 

de autobuze în orașul Tășnad și satele 

aparținătoare orașului Tășnad” 

3.500 18346/02.11.2020 



 
 

 

Art. 2 – Se aprobă completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al 

Orașului Tășnad nr. 13/2020 privind aprobarea Programului de lucrări pe anul 

2020, cu modificările și completările ulterioare, cu punctele nr. 52 - 56, după cum 

urmează:  

 

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

Primarul orașului Tășnad, Compartimentului Gospodărie Comunală din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad și Compartimentul de 

achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului 

Tășnad. 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    CONTRASEMNEAZĂ 

          CONSILIER LOCAL              SECRETAR GENERAL 

PROF. ANTONEL-ADRIAN MOISA-TURCU            SERGIU-IONEL BUTA 

 

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare Valoare 

LEI 

Conform 

Notei de 

fundamentare. 

LUCRĂRI ORAŞ: total, din care    

52. Montarea, demontarea și întreținerea 

iluminatului ornamental festiv în orașul Tășnad 

și satele aparținătoare pe perioada sărbătorilor 

de iarnă. 

95.000 18309/30.10.2020 

53. Achiziționarea de servicii de consultanță în 

vederea elaboraării cererii de finanțare pentru 

proiectul cu denumirea „Achiziția de 

echipamente de tipul tabletelor școlare și a altor 

echipamente/dispositive electronice în orașul 

Tășnad.” 

17.850 18330/02.11.2020 

54. Achiziționare servicii de consultanță pentru 

elaborarea cererii de finanțare pentru proiectul 

cu denumirea „Achiziția de echipamente de 

protecție și dezinfecție în vederea defășurării 

activității didactice pentru gestionarea situației 

de pandemie în orașul Tășnad” 

17.850 18331/02.11.2020 

55. Reparații la acoperișul din tablă a Casei de 

Cultură. 

11.000 146/02.11.2020 

56. Achiziționarea de măști de protecție pentru 

caloriferele din Casa de Cultură. 

11.000 145/02.11.2020 

TOTAL 152.700  


