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ROMÂNIA                   
JUD. SATU MARE             
ORAŞUL TĂŞNAD       
CONSILIUL LOCAL               
 

HOTĂRÂREA Nr. 147 
din data de 5 septembrie 2022 

 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 
74/2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Elaborarea/actualizare în format 

GIS al Planului Urbanistic General al orașul Tăsnad”, a descrierii sumare a investiției 
propuse a fi realizata prin proiect, a notei de fundamentare a investiției și a 

cheltuielilor aferente acestuia  
 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
extraordinară, convocată de îndată, în data de 5 septembrie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 28671/05.09.2022; 
 Analizând Referatul nr. 28577/02.09.2022 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. 28672/05.09.2022 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. 
127/05.09.2022; 
 În conformitate cu prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C10 – Fondul Local, investiția I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice 
pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 
aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 
999/2022; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 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 modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului 
Tășnad nr. 74/2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Elaborarea/actualizare în 
format GIS al Planului Urbanistic General al orașul Tășnad”, a descrierii sumare a 
investiției propuse a fi realizata prin proiect, a notei de fundamentare a investiției și a 
cheltuielilor aferente acestuia din aprobă participarea la finanțare în cadrul Planului Național 
de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, investiția I.4 – 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană, după cum urmează: 



 
 

 „Art. 3 – Se aprobă valoarea maxima eligibila a proiectului pentru obiectivul de 
investiții „Elaborarea/actualizarea în format GIS al Planului Urbanistic General al 
orașului Tășnad.” în cuantum de 45.489 de Euro, echivalent a 223.928,70 de lei fără TVA, 
la care se adaugă TVA în sumă de 42.546,45 de lei, valoarea totală fiind de 266.475,15 de 
lei (inclusiv TVA)” 
 Art. 2 – Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 
74/2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Elaborarea/actualizare în format GIS al 
Planului Urbanistic General al orașul Tășnad”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi 
realizata prin proiect, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia 
din aprobă participarea la finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C10 – Fondul Local, investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a 
documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, cu art. 4, cu decalarea 
corespunzătoare a celorlalte articole, după cum urmează: 
 „Art. 4 – Valoarea totală a serviciilor pentru „Elaborarea/actualizarea în format 
GIS al Planului Urbanistic General al orașului Tășnad”, este de 85.000 Euro echivalent a 
418.429,50 de lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 79.501,61 de lei, valoarea 
totală fiind de 497.931,11 de lei (inclusiv TVA), din care 45.489 de Euro, echivalent a 
223.928,70 de lei fără TVA, 266.475,15 de lei (inclusiv TVA) se va finanța prin 
PNRR/C10/Componenta I.4 iar diferența se va asigura din sumele alocate de la bugetul 
MDLPA.” 
 Art. 3 – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 
74/2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Elaborarea/actualizare în format GIS al 
Planului Urbanistic General al orașul Tășnad”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi 
realizata prin proiect, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia 
din aprobă participarea la finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C10 – Fondul Local, investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a 
documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, nu se modifică. 
 Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
Orașului Tăşnad. 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 
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 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
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