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ROMÂNIA                 
JUD. SATU MARE        
ORAŞUL TĂŞNAD             
CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA Nr. 171 
din data de 22 decembrie 2021 

 

privind aprobarea colaborării cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul 
Satu Mare în vederea implementării proiectului „Incluziunea Socială și Abilitarea 

Romilor din Județul Satu Mare” 
 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
extraordinară, în data de 23 decembrie 2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 27849/20.12.2021; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar – Contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 27851/20.12.2021 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. 
28083/2021; 
 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”; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad 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”; 

Având în vedere Programul „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” (Runda 2) 
lansat de FRDS, Aria 7 “Incluziunea și abilitarea romilor”, finanțat din Granturile SEE și 
Norvegiene 2014-2021 și colaborarea inițiată cu instituțiile: Orașul Tășnad, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, Societatea Națională de Cruce Roșie din 
România, filiala 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), b), 
și c) 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 colaborarea Orașului Tășnad cu Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Județul Satu Mare în vederea implementării proiectului „Incluziunea 



 
 

socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”, finanțat din Granturile SEE și 
Norvegiene 2014-2021. 

Art.2 – Orașul Tășnad își asumă în cadrul proiectului următoarele responsabilități: 
a. Va sprijini implementarea activităților proiectului prin desemnarea unei persoane 

din cadrul primăriei care să faciliteze accesul la și conlucrarea cu grupul țintă al 
proiectului; 

b. Va pune la dispoziție în mod gratuit un spațiu corespunzător pentru derularea 
serviciilor integrate prevăzute în cadrul proiectului (servicii de educație, servicii de 
sănătate, servicii de ocupare a forței de muncă); 

c. Va asigura participarea personalului din cadrul primăriei la cursul prevăzut a se 
organiza în cadrul proiectului (cel puțin 1 persoană); 

c. Va pune la dispoziție în mod gratuit terenul necesar pentru amplasarea unei băi 
publice și a spațiului comunitar de spălat rufe (sub forma unor containere sanitare 
modulare) achiziționate prin proiect; 

d. Va asigura din bugetul propriu racordul la utilitățile publice necesare pentru buna 
funcționare a băii publice și a spațiului comunitar pentru spălarea rufelor și va suporta 
costurile pentru aceste utilități atât pe perioada derulării proiectului cât și pentru o perioadă 
de cel puțin 5 ani de la aprobarea raportului final al proiectului. Costul pentru utilități 
(curent și apă/canal) și alte consumabile necesare bunei funcționări a băii publice și a 
spațiului comunitar pentru spălarea rufelor este estimat la 23.785 lei/an;  

e. Va asigura întreținerea, și eventualele reparații necesare, pentru buna funcționare a 
băii publice și a spațiului comunitar pentru spălarea rufelor pentru o perioada de cel puțin 5 
ani de la aprobarea raportului final al proiectului; 

f. Va asigura funcționalitatea băii publice și a spațiului comunitar atât pe durata 
implementării proiectului cât și în perioada de sustenabilitate a proiectului (5 ani de la 
aprobarea raportului final al proiectului); 

g. Va asigura la un asigurator baia comunală și spațiul comunitar pentru spălarea 
rufelor împotriva eventualelor pierderi și distrugeri. 

Art.3 –  Până la semnarea contractului de finanțare, Primăria orașului Tășnad, prin 
aparatul de specialitate al primarului orașului Tășnad, va obține și va transmite Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, Avizul de amplasare pentru locația de 
amplasare a containerelor sanitare care vor fi achiziționate prin proiect, conform Anexei la 
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.  

Art.4 – Pentru semnarea tuturor documentelor proiectului se împuterniceste 
primarul orașului Tășnad, domnul Farcău Adrian-Dănuț. 

Art.5 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
orașului Tășnad. 

 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 



 
 

 
ROMÂNIA             ANEXA 
JUDEŢUL SATU MARE      LA HOTĂRÂREA NR. 171/2021 
ORAŞUL TĂŞNAD 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

CĂTRE: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ JUDEȚUL SATU MARE 
PIAȚA 25 OCTOMBRIE NR. 1 SATU MARE 

 
 

AVIZ DE AMPLASARE 
 

Referitor la cererea dumneavoastră privind amplasarea unui modul grup-sanitar 

prefabricat sub forma de  containere în Satul Sărăuad și Orașul Tășnad Jud. Satu Mare, vă 

aducem la cunoștință că suntem de acord cu montarea acestui modul în cadrul proiectului  

„Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”. 

Obiectivul va fi montat pe domeniul public conform plan de amplasare anexat pe 

terenul identificat prin CF nr.101825 și CF nr. 100614 nr. Cad 101825 și nr. Cad. 1822/45 

pe perioada implementării proiectului și pe perioada sustenabilității proiectului (5 ani de la 

aprobarea raportului final al proiectului). Modulul prefabricat are dimensiunile 12m/2,5m. 

 
Cu stimă,     

PRIMAR 
_________________________________ 

 
        Compartiment Urbanism 

        _____________________  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 


