
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:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi:      1 
Voturi pentru:  14  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 

ROMANIA          

JUDETUL SATU MARE        

ORASUL TASNAD 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr. 34 

din data de 28 februarie 2019 
 

privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul de 

investiții „Studiu de fezabilitate pentru înființare rețea de distribuție gaze naturale în 

orașul Tășnad pentru satele aparținătoare Blaja, Cig, Sărăuad, Valea Morii și Rațiu, 

județul Satu Mare” 
 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr.3501/2019 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 şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, 

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

Consiliului Local al Orașului Tășnad; 

Ținând cont de prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.4, art.5 alin.(2) din Hotărârea 

Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale , cu 

modificările ulterioare; 

          În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1 – Se aprobă Nota Conceptuală pentru obiectivul de invstiții „Studiu de 

fezabilitate pentru înființare rețea de distribuție gaze naturale în orașul Tășnad pentru satele 

aparținătoare Blaja, Cig, Sărăuad, Valea Morii și Rațiu, județul Satu Mare.”, coform Anexei 

nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Se aprobă Tema de Proiectare pentru obiectivul de invstiții „Studiu de 

fezabilitate pentru înființare rețea de distribuție gaze naturale în orașul Tășnad pentru satele 

aparținătoare Blaja, Cig, Sărăuad, Valea Morii și Rațiu, județul Satu Mare.”, coform Anexei 

nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 – Se aprobă finanţarea din bugetul local al orașului Tășnad, pe anul 2019, a 

obiectivului de investiţie – „Studiu de fezabilitate pentru înființare rețea de distribuție gaze 

naturale în orașul Tășnad pentru satele aparținătoare Blaja, Cig, Sărăuad, Valea Morii și 

Rațiu, județul Satu Mare.”, faza studiu de fezabilitate și avize – cu suma de 123.100 lei. 

        Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului 

Tăşnad.  

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. PETRU KATONA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


