
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:0 
Voturi pentru: 14  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

 
ROMÂNIA          

JUD. SATU MARE         

ORAŞUL TĂŞNAD      

CONSILIUL LOCAL          

HOTĂRÂREA Nr. 79 

din data de 21 septembrie 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 Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare, întrunit în ședință 

ordinară în data de 21 septembrie 2020; 

 Analizând Referatul nr. 15320/2020 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  și Raportul Comisiei pentru buget, 

finanțe, Programe de dezvoltare, industrii, agricultură, prestări de servicii, comerț din 

cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad; 

 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 valorilor de la punctele nr. 1 și 2 și se aprobă 

modificarea valorii și a denumirii lucrării de la punctul nr. 26 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    

1. Întreținerea sistemului de iluminat public pe 

anul 2020 

60.000 15256/16.09.2020 

2. Achiziționare combustibil necesar pentru  

funcționarea buldoexcavatorului și tractoarelor 

din dotarea Primăriei Orașului Tășnad pentru 

anul 2020. 

43.500 15257/16.09.2020 

26. Lucrări de reparații la căile de acces pentru 

persoane cu handicap locomotor în zona 

centrală a orașului Tășnad și achiziționare 

materiale aferente acestor lucrări. 

13.500 

 

 15324/17.09.2020 



 

 

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. 48 - 51, după cum urmează:  

 

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

orașului Tășnad.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

AUGUSTA-ELENA ONAC 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare Valoare 

LEI 

Conform 

Notei de 

fundamentare. 

LUCRĂRI ORAŞ: total, din care    

48. Execuția lucrării ,,Reparații stații de autobuze 

în orașul Tășnad.” 

10.000 15197/15.09.2020 

49. Reparații la secțiile de votare  din Blaja și Valea 

Morii. 

5.000 15258/16.09.2020 

50. Achiziționare servicii de consultanță privind 

întocmirea  și depunerea documentației în 

vederea accesării de fonduri nerambursabile  

pentru amplasare a 8 stații de încărcare mașini 

electrice în orașul Tășnad. 

35.700 15.199/15.09.2020 

51. Achiziționare de costume populare 54.000 94/21.08.2020 

TOTAL 104.700  


