
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  13 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 2 

Voturi pentru: 13  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

 
     

       CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂȘNAD 

Orașul Tășnad, strada Lăcrămioarelor, nr. 35 , județul Satu Mare 

Tel. 0261-825701, 0261-848200, Fax. 0261-827223,  

e-mail. office@primariatasnad.ro  

 
            

HOTĂRÂREA Nr. 102 

din data de 9 decembrie 2020  
  

privind completarea Anexei 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 extraordinară, convocată de îndată, 

din data de 9 decembrie 2020; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 

20189/08.12.2020; 

Analizând Referatul nr. 20179/08.12.2020 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. 20193/08.12.2020 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.20201 /08.12.2020; 

 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, cu modificările și completările utlerioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 – 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. 57 și 58, după cum urmează:  

 

Art. 2 – 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    

57. Reparații la punctul de colectare deșeuri menajere pe 

strada Petru Maior 

110.000 20178/08.12.2020 

58. Acțiunea Caravana Moșului 40.000 179/09.12.2020 

TOTAL 150.000  

mailto:office@primariatasnad.ro

