
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
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ROMÂNIA          
JUD. SATU MARE          
ORAŞUL TĂŞNAD       
CONSILIUL LOCAL       
 

HOTĂRÂREA Nr.  29 
din data de 13 februarie 2023 

 
 privind stabilirea amplasamentului pentru depozitarea  echipamentelor de 

dezinfectie si dezinsectie, precum si a solutiilor  care se vor utiliza, in vederea 
implementarii proiectului,,Achiziționare instalație de dezinfecție și 

dezinsecție, în localitățiile Blaja, Cig, Rațiu, Sărăuad și Valea Morii, județul 
Satu Mare” 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare, intrunit in sedinta 
extraordinara in datta de 13 februarie 2023 

Analizând Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad nr. 
9496/09.02.2023; 

Având în vedere Referatul Compartimentului de Proiecte din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 9475/09.02.2023  

Având în vedere Raportul Serviciului Administratie Publica Locala din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub 
nr.9498/09.02.2023 și Raportul Comisiei de specialitate pentru administrație publică 
locală, juridică, de disciplină, ordine publică, amenajarea teritoriului, urbanism, 
gospodărie comunală, protecția mediului pe lângă Consiliul Local al orașului 
Tășnad, înregistrat sub nr. 4/2023; 
 In conformitate cu prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din 
Constituția României, republicată; 
            In baza prevederilor art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la 
contracte sau convenții; 
             Potrivit prevederilor Legii nr.207/2015 privind codul de procedura fiscala, 
cu modificarile ulterioare 



 
 

             In temeiul prevederilor art.129 alin.(1) si (2) lit.b) si d) ale alin. (4) lit.g) si 
alin (7) lit.h) si 0, precum si ale art.139 alin (1) si (3) lit.d) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privid Codul Administrativ 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
Art.1 – Se stabileste amplasamentul pentru depozitarea echipamentelor de 

dezinfectie si dezinsectie, precum si a solutiilor  care se vor utiliza, la cladirea 
inregistrata cu nr. C.F.  100796, str Lăcrămioarelor nr. 35, oras Tasnad, jud. Satu 
Mare, pentru implementarea proiectului,,Achiziționare instalație de dezinfecție și 
dezinsecție, în localitățiile Blaja, Cig, Rațiu, Sărăuad și Valea Morii, județul Satu 
Mare” 

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

Primarul Orașului Tășnad. 
 

     Art. 3 – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta  Primarului Orasului Tasnad, 
Institutiei Prefectului judetului Satu Mare. 

 
           Art. 4 – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare pe site-
ul Primariei Orasului Tasnad. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 
PROF. SOFIA RUFF 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


