
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:  13 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 2 
Voturi pentru: 13  
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. 152 
din data de 4 noiembrie 2021 

 

privind aprobarea participării la Programul Național de Investiții „Anghel Saligny cu 
proiectul „Modernizarea străzilor din orașul Tășnad”, a cererii de finanțare și a 

devizului general al investiției 
 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
extraordinară, convocată de îndată, în data de 4 noiembrie 2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 22580/04.11.2021; 

Având în vedere Raportul Serviciului Arhitect Șef - Compartiment Urbanism din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad înregistrat sub nr. 
2258/04.11.2021 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. 22602/04.11.2021;  

Potrivit prevederilor art. 41 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 
modificările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a pct. iv din Hotărârea Guvernului nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin (1) și 
prevederilor art. 196 alin. (1) 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 la Programul Național de Investiții „Anghel Saligny cu 
proiectul „Modernizarea străzilor din orașul Tășnad . 

Art.2 – Se aprobă Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea 
străzilor din orașul Tășnad”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din 
aceasta. 

Art.3 – Se aprobă Devizul general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea 
străzilor din orașul Tășnad”, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din 
aceasta. 

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

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL 
TEOFIL COSTEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 



 

 

ROMÂNIA              ANEXA NR. 1  
JUDEŢUL SATU MARE    LA HOTĂRÂREA Nr.152/2021 
ORAŞUL TĂŞNAD     
CONSILIUL LOCAL  
      

 

CERERE DE FINANȚARE 
 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

„Modernizarea străzilor din orașul Tășnad” 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: 
JUDEȚUL: 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr/data înregistrare: 
19806/06.10.2021 

...................................................... 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. /A.D.I): Orașul Tășnad 

Denumirea obiectivului de investiții: Modernizarea străzilor din orașul Tășnad 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție; 

Categoria de investiție: c. drumurile publice (construcție nouă/ extindere/ 
reabilitare/  modernizare); 

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou; 
Amplasament:  Străzi în Orașul Tășnad, județul Satu Mare 
Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 24 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

(Număr/dată) 
105/31.08.2021 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 11.537.023,96 lei cu TVA 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 11.169.143,37 lei cu TVA 
Valoarea finanțată  de la bugetul local:  367.880,59 lei cu TVA 
Valoare calculată conform standardului de 
cost 5.557.711,35 lei fără TVA 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 1.580.333,27 lei fără TVA/km  
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

c)  Pentru drumurile publice:  
- Tip drum: Drumuri publice din interiorul localităților 
- Clasă tehnică: Clasă tehnică V 
- Lungime drum: 3947 metri; 
- Lucrări de consolidare: nu 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da 
- Trotuare: da; 
- Locurile de parcare, oprire și staționare: da 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0 
- Bretele de acces, noduri rutiere: nu; 
- Alte lucrări de arta: da 

 



 

 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 

Strada: Lăcrămioarelor Număr: 35 Cod poștal:445300 
Localitatea: Tășnad Județul: Satu Mare 

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume: Farcău Adrian - Dănuț 
Funcție: Primar 
Număr de telefon fix: 0261/825701 
Număr de telefon mobil: 0744 333 374 
Adresă poștă electronică (obligatoriu): office@primariatasnad.ro 

Persoana de contact:  

Nume şi prenume:  Farcău Adrian - Dănuț 
Funcție: Primar 
Număr de telefon: 0261/825701 
Adresă poștă electronică: office@primariatasnad.ro 
 
Subsemnatul, Farcău Adrian – Dănuț, având funcția de Primar, în calitate de reprezentant legal 
al U.A.T. Tășnad, județul Satu Mare, 
 
Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în 
programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau 
prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii 
de credit sau instituţii financiare interne sau internaționale, 
Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", 
Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte, 
De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul 
ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 
 

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal, 
Nume Prenume, Farcău Adrian - Dănuț 

Semnătura …………. 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

TEOFIL COSTEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 



 

 

ROMÂNIA              ANEXA NR. 2  
JUDEŢUL SATU MARE    LA HOTĂRÂREA Nr.152/2021 
ORAŞUL TĂŞNAD     
CONSILIUL LOCAL  

 
 
 

DEVIZUL GENERAL 
„Modernizarea străzilor din orașul Tășnad” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- prima pagină - 



 

 

DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV - „Modernizarea străzilor din orașul 
Tășnad” 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

TEOFIL COSTEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 
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