
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. 91 
din data de 29 iulie 2021 

 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 50/2021 
privind aprobarea Programului de lucrări, pe anul 2021 

 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în 
data de 29 iulie 2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 14939/27.07.2021; 

Analizând Referatul nr. 14835/27.07.2021 al Compartimentului Gospodărie Comunală 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 50/2021 privind 
aprobarea Programului de lucrări, pe anul 2021 cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar – Contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 14942/27.07.2021 şi Raportul 
Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 
servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
14958/2021; 

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 32/20.04.2021 
privind aprobarea Bugetului local al orașului Tășnad, pe anul 2021; 

În baza prevederilor art. 20 alin (1) lit. e), h) şi i), precum şi ale art. 23 alin. (1) şi  (2) 
lit. c) din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. a), d) şi e), precum 
şi  ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. a) şi e) 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 completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 
50/2021 privind aprobarea Programului de lucrări, pe anul 2021, cu modificările și 
completările ulterioare, cu punctele nr. 32, 33, 34, 35, 36, 37 și 38, 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 ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER LOCAL 

LAVINIA-LIVIA CIGAN-BOLDAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 



 
 

ROMÂNIA                                                                             ANEXA    
JUDEŢUL  SATU MARE                             LA HOTĂRÂREA NR. 91/2021                      
ORAŞUL TĂŞNAD    
CONSILIUL LOCAL           
 
 

PROGRAMUL DE LUCRĂRI, PE ANUL 2021, 
ORAȘ TĂȘNAD 

-COMPLETARE- 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 
LAVINIA-LIVIA CIGAN-BOLDAN 

  
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare Valoare 
LEI 

Conform 
Notei de 

fundamentare. 
LUCRĂRI ORAŞ: total, din care: 291.500  

32. Achiziționare piatră spartă (transportul 
acesteia precum și așternerea și compactarea 
pietrei sparte) pentru reparații drumuri 
pietruite pe străzile orașului Tășnad și 
satelor aparținătoare. 

75.000 14772/23.07.2021 

33. Reparații șanț și consolidare drum strada 
Spicului, partea stângă. 

80.000 14774/23.07.2021 

34. Realizare gard în parcul Pompierilor. 7.800 14775/23.07.2021 
35. Realizare măsurători topografice în vederea 

monitorizării și tasării depozitului de deșeuri 
închis, situat pe strada Santăului. 

4.600 14776/23.07.2021 

36. Realizarea branșamentelor de gaz la clădirea 
în care funcționează APIA, la blocul ANL de 
pe strada Salcâmilor și la clădirea în care 
funcționează S.C. Salgardenprest Tășnad 
S.R.L 

7.000 14777/23.07.2021 

37. Defrișarea arborilor ajunși într-un grad 
avansat de declin biologic în orașul Tășnad 

10.000 15116/29.07.2021 

38. Achiziționare servicii de consultanță în 
vederea accesării finanțării nerambursabile 
pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere 
agricole pentru proiectul cu denumirea 
„Îmbunătățirea infrastructurii rutiere 
agricole în orașul Tășnad, județul Satu 
Mare” 

107.100 15145/29.07.2021 


