
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 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA                  
JUD. SATU MARE        
ORAŞUL TĂŞNAD             
CONSILIUL LOCAL                 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 13 
din data de 25 februarie 2022 

 

privind aprobarea Programului de lucrări pentru Orașul Tășnad, pe anul 2022 
 

 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
ordinară, în data de 25 februarie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat 
sub nr. 10781/21.02.2022; 

Analizând Referatul nr. 10595/18.02.2022 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 înregistrat sub nr. 10784/21.02.2022 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. 10/25.02.2022; 

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 9/2022 
privind aprobarea Bugetului local al orașului Tășnad, pe anul 2022; 

În baza prevederilor art. 20 alin (1) lit. e), h) şi i), precum şi ale art. 23 alin. (1) 
şi  (2) lit. c) din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. a), d) şi e), 
precum şi  ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. a) şi e) 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 Programul de lucrări pentru Orașul Tășnad, pe anul 2022, cu 
23 de poziții, numerotate de la 1 la 23, având valoarea totală de 1.909.700 de lei, 
conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

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

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL 
NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 



 
 

ROMÂNIA                                                                            ANEXA    
JUDEŢUL  SATU MARE                               LA HOTĂRÂREA NR. 13/2022                      
ORAŞUL TĂŞNAD    
CONSILIUL LOCAL           
 
 

PROGRAMUL DE LUCRĂRI, PE ANUL 2022, 
ORAȘ TĂȘNAD 

          
Nr. 
crt. 

Denumire lucrare Valoare 
RON 

Conform 
Notei de 

fundamentare. 
LUCRĂRI ORAŞ: total, din care    1.909.700  

1. Reparaţii şi întreţinere drumuri acoperite cu 
piatră  prin reprofilaj drum, urmat de  
tratament dublu  bituminos în orașul Tășnad 
și satele aparținătoare.(str. Livezilor,str. 
Mihai Eminescu 1 și 2 , str. Cireșilor, curtea 
de la blocurile 62 și 63, str. Petru Maior, str. 
Florilor din Cig, Sărăuad strada care face 
legătura între str. Principală și Cimitir. 

     805.000 6078/02.02.2022 

2. Reparații trotuare din pavaj și rigole de pe 
strada Înfrățirii, partea stânga. 

    280.000 6547/03.02.2022 

3. Reparații trotuar din beton în satul Cig, 
aparținător orașului Tășnad 

      30.000 6488/03.02.2022 

4. Achizitionare piatră spartă  (transportul 
acesteia precum şi  aşternerea şi 
compactarea pietrei sparte)   pentru reparaţii 
drumuri pietruite  în satele  Rațiu și Sărăuad. 

    100.000 9420/15.02.2022 

5. Reparații trotruare în orașul Tășnad, Aleea 
Zorilor. 

       90.000 6388/03.02.2022 

6. Achiziționare vopsea pentru marcaje rutiere.        15.000 9469/15.02.2022 
7. Servicii de gestionare a câinilor fără stăpân.        50.000 9385/15.02.2022 
8. Achiziționare combustibil necesar pentru 

funcționarea buldoexcavatorului și 
tractoarelor din dotarea primăriei. 

       40.000 9389/15.02.2022 

9. Achiziționare combustibil  și ulei pentru 
cosit iarbă, întreținere spații verzi. 

       10.000 9434/15.02.2022 

10. Acțiuni de dezinsecție și deratizare         20.000 9449/15.02.2022 
11. Servicii de întreținere iluminat public 

în orașul Tășnad. 
    30.000 9422/15.02.2022 

12. Monitorizare post-închidere a depozitului de 
deșeuri închis situat pe strada Santăului. 

   20.000 9510/15.02.2022 
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13. Realizare măsurători topografice în vederea 
monitorizării tasării depozitului de deșeuri 
închis situat pe strada Santăului. 

     5.500 10584/17.02.2022 

14. Servicii topografice-Servicii de arhitectură 
și de măsurare- Servicii de cadastru pe anul 
2022 

100.000 9590/16.02.2022 

15. Servicii de evaluare a activelor fixe aflate în 
patrimoniul public și privat al UAT Tășnad. 

  45.700 9591/16.02.2022 

16. Servicii de inventariere  a activelor fixe 
aflate în patrimoniul public și privat al UAT  
Tășnad. 

  60.000 9592/16.02.2022 

17. Contractarea serviciilor de administrare, 
întreținere și efectuarea reparațiilor la 
rețeaua internă, precum și la echipamentele 
informatice din dotarea  Primăriei Orașului 
Tășnad. 

  56.000 9593/16.02.2022 

18. Mentanență sistem de supraveghere video 40.000 10592/18.02.2022 
19. Abonament internet și  chirie stâlpi pentru 

sistemul de supraveghere video. 
60.000 10595/18.02.2022 

20.  Lucrări de reparație remiza SVSU 18.500 9527/16.02.2022 
21. Achiziționarea serviciului  de operator 

RSVTI la blocul ANL de pe strada 
Lăcrămioarelor și de la Sediul Primăriei . 

  3.000 9600/16.02.2022 

22. Servicii de verificare și  întreținere periodică   
a centralelor termice  de la blocul ANL de pe 
strada Lăcrămioarelor , Sediul Primăriei , 
Sala de spectacole,  Biblioteca și Sala de 
Sport Unirea. 

  9.000 9598/16.02.2022 

23. Achiziționare plăcuțe numere de casă 22.000 11035/23.02.2022 


