
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: 10 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 5 
Voturi pentru: 10  
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. 127 
din data de 18 august 2022 

 

privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public din Orașul Tășnad și satele aparținătoare, jud. Satu Mare” 

prin Programul de Iluminat Public 
 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință extraordinară, 
convocată de îndată în data de 18 august 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
27324/18.08.2022; 

Analizând Referatul nr. 27323/18.08.2022 al Compartimentului Proiecte 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. 27326/18.08.2022 și Avizul Comisiei pentru buget, 
finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul 
Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 110/18.08.2022; 

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 129 alin. 2 lit. b), coroborat cu alin. 4 lit. 
d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 43/2020, cu modificările ulterioare, privind 
organizarea si funcționarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor; 

Ordinul nr. 1.947 din 13 iulie 2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, 
apelor şi pădurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind 
creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public ; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) și lit. d) și alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. k) 
precum și ale art. 139 alin. (3) 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 participarea Orașului Tășnad prin proiectul „Creșterea eficienței energetice 
a infrastructurii de iluminat public din Orașul Tășnad și satele aparținătoare, județ Satu Mare”, în 
vederea finanțării acestuia prin Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 
iluminat public. 

Art. 2 – Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice 
a infrastructurii de iluminat public din Orașul Tășnad și satele aparținătoare, județ Satu Mare” 
conform Anexei la prezenta Hotărâre. 

Art. 3 – Se mandatează primarul Orașului Tășnad, domnul Farcău Adrian-Dănuț , pentru 
semnarea, în numele și pentru orașul Tășnad, a tuturor actelor necesare depunerii, precontractării și 
contractării proiectului, precum și a contractului de finanțare aferent acestuia.. 

Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului 
Tășnad.  
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. VASILE MITRAȘCA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 
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DEVIZ GENERAL 
 

al obiectivului de investiții  
„Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public din Orașul 

Tășnad și satele aparținătoare, județ Satu Mare” 
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