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ROMÂNIA                  
JUD. SATU MARE        
ORAŞUL TĂŞNAD             
CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA Nr. 69 
din data de 5 mai 2022 

 

privind aprobarea Contractului de prestare a serviciului de salubritate a 
localităților 

 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
extraordinară, convocată de îndată, în data de 5 mai 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat 
sub nr. 18201/05.05.2022; 
 Analizând Adresa S.C. Salgardenprest S.R.L nr. 669/14.04.2022, înregistrată la 
Primăria orașului Tășnad sub nr. 16397/14.04.2022;  
 Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic  din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 18202/05.05.2022 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. 56/05.05.2022; 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. i) din Legea   nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările ulterioare; 

Potrivit prevederilor  Legii   nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, republicată, cu modificările ulterioare; 

Conform prevederilor  Ordinului   nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-
cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor; 

În temeiul  prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), coroborat cu alin. (7) lit. n), ale 
art. 139, precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Se aprobă contractul de prestare a serviciului de salubrizare a 
localităților, 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 
BARNA-BALÁZS KISKASZA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 


