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ROMÂNIA                  
JUD. SATU MARE        
ORAŞUL TĂŞNAD             
CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA Nr. 160 
din data de 25 noiembrie 2021 

 

privind aprobarea contractării finanțării în sumă maximă de 4.511.822,62 de lei 
pentru propunerea de proiect „Incluziunea Socială și Abilitarea Romilor din Județul 

Satu Mare” 
 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, 
în data de 25 noiembrie 2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 24704/24.11.2021; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar – Contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 24704/24.11.2021 şi Avizul 
Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 
servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
24899/25.11.2021; 

Având în vedere Programul „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” (Runda 2) 
lansat de FRDS, Aria 7 “Incluziunea și abilitarea romilor”, finanțat din Granturile SEE 
2014-2021 și Parteneriatul inițiat cu instituțiile: ADI județ Satu Mare, Societatea Naționala 
de Cruce Roșie din Romania, filiala Satu Mare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 51 din data de 
29 aprilie 2021 privind instrumentarea proiectului: „Incluziunea Socială și Abilitarea 
Romilor din Județul Satu Mare”; 

În baza Notificării nr. 2536/12.11.2021 emisă de către Fondul Român de Dezvoltare 
Socială (FRDS); 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și e), coroborate cu alin. (7) lit. a) și b) 
şi cu alin. (9) lit. a) și art. 139 alin. (1) și (3) lit. a) și f) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 – Se aprobă contractarea finanțării în sumă maximă de 4.511.822,62 de lei 
pentru propunerea de proiect „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu 
Mare”, finanțat din Granturile SEE 2014-2021. 

Art.2 – Se aprobă sumele din bugetul local al orașului Tășnad pentru susținerea 
tuturor angajamentelor anterior asumate prin acordurile de colaborare, conform Anexei la 
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.3 –  (1) Până la semnarea contractului de finanțare, Primăria orașului Tășnad, 
prin aparatul de specialitate al primarului orașului Tășnad, va obține și va transmite 



 
 

Fondului Român de Dezvoltare Socială, avizele de amplasament pentru toate locațiile de 
amplasare a containerelor sanitare. 

(2) Locațiile sunt identificate conform următoarele extrase de carte funciară, după 
cum urmează: 

Pentru Orașul Tășnad – C.F. nr. 100614 Tășnad, cu suprafața totală de 4700 mp; 
Pentru satul Sărăuad – C.F. nr. 101825 Tășnad, cu suprafața totală de 737 mp.  
Art.4 – Orașul Tășnad va asigura implementarea activităților care îi revin în cadrul 

proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”, selectat spre 
finanțare în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 
incluziunii romilor, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și va contribui 
la sustenabilitatea proiectului.  
 Art.5 – Orașul Tășnad se angajează să suporte din bugetul local costul utilităților 
aferente bunei funcționări a băilor comunale pe perioada de implementare  a proiectului,  
cât  și  în  perioada  de sustenabilitate (5 ani de la aprobarea raportului final al proiectului). 
Costurile utilităților au fost calculate la valoarea de 80.606,04 lei în primul an, inclusiv 
costurile de racordare la utilități, și valoarea de 68.606,04 lei/an pentru ceilalți ani până la 
finalizarea perioadei de sustenabilitate.  

Art.6 – Orașul Tășnad se angajează să suporte din bugetul local costurile aferente 
lucrărilor de branșare și racordarea la utilități a băilor comunale. 

Art.7 – Orașul Tășnad va fi responsabil pentru obținerea tuturor avizelor și 
acordurilor necesare pentru amplasarea și utilizarea băilor comunale, respectiv pentru 
întreținerea și buna funcționare a acestora atât în perioada de implementare a proiectului 
cât  și  în  perioada  de sustenabilitate (5 ani de la aprobarea raportului final al proiectului). 

Art.8 – Pentru semnarea tuturor documentelor proiectului se împuterniceste 
primarul orașului Tășnad, domnul Farcău Adrian-Dănuț. 

Art.9 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
orașului Tășnad. 

 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

TEOFIL COSTEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
ROMÂNIA             ANEXA 
JUDEŢUL SATU MARE      LA HOTĂRÂREA NR. 160/2021 
ORAŞUL TĂŞNAD 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

SUMELE DIN BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI TĂȘNAD 
pentru susținerea tuturor angajamentelor anterior asumate prin acordurile de 

colaborare 
 
 

1. CALCUL RACORDARE LA UTILITĂȚI 
Apă+canal 1500 lei/locație 
3000 lei/2locații 
 
Curent 2000 lei/locație 
4000 lei/2locații 
TOTAL RACORDĂRI:  7.000 lei/ 2 locații 
 

2. FOSĂ SEPTICĂ-SĂRĂUAD  5.000 lei 
 

3. CALCUL PENTRU CURENT – conform F9584536141/12.11.2021 
 

• Maşina de spălat cu un consum de 175 kwh/an/familie 

             Total factură 11.307,67 lei : 18.047 kwh = 0,62 lei/kwh 
 175 kwh/an/fam * 0,62 lei/kwh = 108,50 lei/an/fam 
 108,50 lei/an/fam * 100 familii = 10.850 lei/an/100 familii 
 10.850 lei/an * 5 ani = 54.250 lei/5 ani 

 
• Uscător de haine cu un consum de 258 kwh/an/familie 

258 kwh/an/fam * 0,62 lei/kwh = 159,96 lei/an/fam 
 159,96 lei/an/fam * 100 familii = 15.996 lei/an/100 familii 
 15.996 lei/an * 5 ani = 79.980 lei/5 ani 

 
• Convectoare pt încălzire cu preţ de 0,62 lei/kwh 

 
1 convector/oră = 1 kwh/oră 
4 convectoare/locaţie = 8 convectoare = 8kw/oră 
8 kw/oră * 24 ore = 192 kw/zi * 0,62 lei = 119,04 lei /zi / 8 convectoare 
- Calcul pt 5 luni ( noi – mart = 151 zile) 
119,04 lei * 151 zile = 17.975,04 lei/an  
17.975,04 lei : 5 luni = 3.595 lei/luna pt 8 convectoare 
17.975,04 lei/an *5 ani = 89.875,20 lei/5 ani 
 



 
 

• Iluminat 5 becuri interioare/container și 1 bec exterior/ container 
 
20 becuri interioare și 4 becuri exterioare 
200 lei/lună 
2400 lei/an  
12 000 lei/5 ani 

 
TOTAL CURENT: 

47 221,04 lei/ an 

236.105,20 lei/ 5 ani 

 
4. CALCUL PENTRU APĂ – conform F431947/31.10.2021 

 
• Maşina de spălat cu un consum de 9,9 m3 apă/an/familie 

Tăşnad 50 de familii 
          apă = 4,52 lei/m3 

canalizare = 3,86 lei/m3 

                     8,38 lei/m3 

8,38 lei/m3 * 9,9 m3 =82,96 lei/an/familie 
82,96 lei/an/fam * 50 familii = 4.148 lei/an/50 familii 

 
Sărăuad 50 de familii 
apă = 4,52 lei/m3 

 4,52 lei/m3 * 9,9 m3 = 44,74 lei/an/fam 
 44,74 lei/an/fam * 50 familii = 2.237 lei/an/50 familii 

4.148 lei/an/Tăşnad + 2.237 lei/an/Sărăuad = 6.385 lei/an 
6.385 lei/an * 5 ani = 31.925 lei/5 ani 

 
TOTAL APĂ: 

6.385,00 lei/an 

31.925,00 lei/5 ani 

 
 

5. CALCUL PENTRU DUŞ ȘI TOALETĂ (apă + curent pt încălzirea apei + toalete) 
500 lei/locaţie 
500 lei * 2 locaţii = 1.000 lei/lună 
1000 lei/lună * 12 luni = 12.000 lei/an/2 locaţii 
 

TOTAL DUȘ ȘI TOALETĂ: 

12.000 lei/an 

60.000 lei/5 ani 

 
6. CALCUL PENTRU SERVICII DE MENTENANȚĂ 

2000 lei/an 
10.000 lei/5 ani 



 
 

 
6. DETERGENT, SUBSTANȚE DE CURĂȚENIE ȘI DEZINFECȚIE   

 
1.000 lei/an 

5.000 lei/5 ani 
 

 
 
 
COSTURI ESTIMATIVE PENTRU PRIMUL AN = 80.606,04 lei  
Racordări        7.000,00 lei 
Fosă septică Sărăuad       5.000,00 lei 
Curent                   47.221,04 lei 
Apă și canalizare       6.385,00 lei 
Cheltuieli cu băile                12.000,00 lei  
Mentenanță        2.000,00 lei 
Detergent, substanțe de curățenie și dezinfecție                    1.000,00 lei 

 
 
COSTURI ESTIMATIVE PENTRU RESTUL ANILOR = 68.606,04 lei/an 
Curent                   47.221,04 lei 
Apă și canalizare       6.385,00 lei 
Cheltuieli cu băile                12.000,00 lei  
Mentenanță        2.000,00 lei 
Detergent, substanțe de curățenie și dezinfecție                     1.000,00 lei 
 
TOTAL CHELTUIELI PE 5 ani =    355.030,02 lei 
  
Primul an =             80.606,04 lei 
Următorii 4 ani = 68.606,04 lei/an * 4 ani =             274.424,16 lei 
 
 
 
  

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

TEOFIL COSTEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 


