
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:  14 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 

Voturi pentru:  14  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA          

JUD. SATU MARE         

ORAŞUL TĂŞNAD      

CONSILIUL LOCAL           

 

HOTĂRÂREA Nr. 56 

din data de 31 iulie 2020 
 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

aferenți obiectivului de investiții „Complex sportiv multifuncțional – Bază sportivă 

multifuncțională în orașul Tășnad” 

 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare; 

Având în vedere Referatul nr. 11944/2020 al Serviciului Arhitect Șef - Compartiment 

Urbanism 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 și Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, 

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

Consiliului Local al Orașului Tășnad;  

Potrivit prevederilor art. 41 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.5 alin. (1) lit. a pct. ii 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 temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin (1) și 

prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 – Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Complex 

sportiv multifuncțional – Bază sportivă multifuncțională în orașul Tășnad”, conform Anexei 

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru orașul Tășnad privind 

obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional – Bază sportivă multifuncțională în 

orașul Tășnad”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează Primarul Orașului 

Tășnad.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. PETRU KATONA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 



ROMÂNIA           

JUDEŢUL SATU MARE                                    ANEXA NR. 2 

ORAŞUL TĂŞNAD         LA HOTĂRÂREA Nr. 56/2020 

CONSILIUL LOCAL           

 

 

Indicatorii tehnico-economici  
 

pentru orașul Tășnad privind Obiectivul de investiții 

„Complex sportiv multifuncțional – Bază sportivă multifuncțională în 

orașul Tășnad” 

 

INDICATORI TEHNICI :  

Prin proiectul anexat se propune dezvoltarea infrastructurii sportive a Orașului Tășnad, 

urmărind strategiile de la nivel național și local de dezvoltare socio-comunitară și durabilă 

prin amenajarea unui Complex Sportiv Multifuncțional: teren de sport categoria B, cu gazon 

hibrid, cu pistă de atletism, împrejmuit și iluminat sportiv, cu o clădire pentru vestiare și o 

tribună de minim 1000 de locuri, o sală polivalentă, parcare pentru 3 autobuze și 81 de locuri 

de parcare, din care 5 locuri pentru persoane cu dizabilități, se va amenaja un parc, alei 

pietonale și alei pentru biciclete, grupuri sanitare publice. 

 

INDICATORI ECONOMICI : 

 

Valoarea totală a investiției : 158116125,97 lei din care : 

132734803.00 lei fără TVA 

       23156339.48 lei cu TVA. 

 

Din care C+M : 124946909.89 lei din care : 104997403.27 lei fără TVA 

            19949506.62 lei cu TVA. 

 

  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. PETRU KATONA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL 

SERGIU-IONEL BUTA 
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STUDIUL DE FEZABILITATE  

pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional – Bază sportivă 

multifuncțională în orașul Tășnad” 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIUL DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv 

multifuncțional – Bază sportivă multifuncțională în orașul Tășnad” 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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