
ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE          

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA Nr. 67 

din data de 24 aprilie 2019 
 

privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului 

de investiții „Lucrări de modernizare strada Ștefan cel Mare, Orașul Tășnad, județul 

Satu Mare” 

 

Consiliul Local al OraşuluiTăşnad, judeţul Satu Mare; 

Având în vedere Referatul nr.7595/2019 al Serviciului Arhitect Șef – Achiziții 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad; 

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

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, 

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

Consiliului Local al OraşuluiTăşnad;  

Conform Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Tăşnad pentru perioada 2014-

2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 14/2016, precum şi 

ale Hotărârii Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu 

Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare, cu 

modificările ulterioare; 

În baza Ordonanței de Urgență nr.114/2018 privid instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorograrea unor termene; 

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

modificările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c), ale alin. (4) lit. a), precum şi ale 

art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a) şi d) 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 și se actualizează indicatorii tehnico-economici pentru orașul 

Tășnad aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de modernizare strada Ștefan cel Mare, 

Orașul Tășnad, județul Satu Mare”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează Primarul 

OrașuluiTășnad.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

VASILE MERK 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA           

JUDEŢUL SATU MARE               ANEXA 

ORAŞUL TĂŞNAD             LA HOTĂRÂREA Nr. 67/2019 

CONSILIUL LOCAL   
 

         

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

pentru orașul Tășnad aferenți obiectivului de investiții 

„Lucrări de modernizare strada Ștefan cel Mare, Orașul Tășnad, județul Satu Mare” 

 

INDICATORI TEHNICI :  

Strada Ștefan cel Mare are o lungime totală de 255 ml și o suprafață a carosabilului d 

1658 mp, rigolă pereată pe partea stângă a străzii de 135 ml și rigolă carosabilă pentru 

accese la proprietăți – 24 de bucăți de 5 ml fiecare. 

 

INDICATORI ECONOMICI : 

 

Valoarea totală a proiectului ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică și 

a modificărilor legislative produse de către Ordonanța de Urgență nr.114/2018 este de 

338.134,87 lei TVA inclus. 

 Total General fără TVA – 262.671,98 lei 

Total General cu TVA – 338.134,87 lei. 

Din care C+M : 

 Total General fără TVA – 262.671,98 lei 

Total General cu TVA – 338.134,87 lei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

VASILE MERK 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


