
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 

anul 2007, cu modificările ulterioare. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  12 

Nr. total al consilierilor locali absenţi:  3 

Voturi pentru: 12  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

 

ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE  

ORAŞUL TĂŞNAD  

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA nr. 10 

din data de 31 ianuarie 2019 

privind aprobarea lucrărilor finanțate din bugetul provizoriu al orașului 

Tășnad pe anul 2019 
 

 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr.1513/2019 al Compartimentului gospodărie comunală 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

Analizând Referatul nr.1629/2019 al Serviciului de Administrare a Domeniului 

Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Orașului Tășnad şi Raportul Comisiei pentru buget, 

finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din 

cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, ale alin. (5) lit. d, ale art. 39 alin. 

(1), precum şi ale art. 45 alin. (1) și (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare; 

  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 

 Art. 1 - Se aprobă lucrările finanțate din bugetul provizoriu al orașului Tășnad 

pe anul 2019 – Orașul Tășnad, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 - Se aprobă obiectivele de investiții și lucrările finanțate din bugetul 

provizoriu al orașului Tășnad pe anul 2019 – Zona de Agrement, Ștrand Tășnad, 

conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează Primarul 

Orașului Tășnad. 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. IOSIF BENDEL 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 
 



ROMÂNIA 

JUD. SATU MARE                       ANEXA NR.1  

ORAŞUL TĂŞNAD         LA  HOTĂRÂREA NR.  10 /2019 

CONSILIUL LOCAL  
 

Lucrările finanțate din bugetul provizoriu al orașului Tășnad pe anul 2019 

Orașul Tășnad 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. IOSIF BENDEL 

  

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare Valoare 

LEI 

1. Întreținerea sistemului de iluminat public pe primele patru luni ale anului 2019. 11.650 

2. Achiziționare combustibil necesar pentru funcționarea buldoexcavatorului si 

tractoarelor din dotarea primăriei orașului pentru primele patru luni ale anului 

2019. 

8.300 

3. Contractarea Serviciului de consultanta in domeniul managementului investiției 

pentru proiectele finanțate prin PNDL si ale unor servicii tehnice, pe trei luni 

începând din 1 februarie 2019. 

7.500 

4. Contractarea serviciului de diriginte de șantier pentru supravegherea executării 

lucrărilor de construire pentru obiectivul de investiție ‚‚Amplasare platforme 

subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor menajere in orașul Tășnad, 

jud.Satu Mare (Aleea Zorilor, cartierul N.Iorga si Aleea Salcamilor)’’. 

10.000 

5. Contractarea serviciului de diriginte de șantier pentru supravegherea executării 

lucrărilor de construire pentru obiectivul de investiție ‚‚Reamenajarea terenului 

de fotbal din orașul Tășnad, jud.Satu Mare’’. 

6.000 

6. Contractarea serviciilor de administrare, întreținere si efectuarea reparațiilor la 

rețeaua interna, precum si la echipamentele informatice din dotarea Primăriei 

Orașului Tășnad pe 5 luni, începând din 01.02.2019. 

17.500 

7. Asigurarea de servicii specializate si consultanta privind organizarea activitatii 

de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii muncii in 

concordanta cu prevederile Legii nr.319/2006 si a HG nr.1425/2006 de 

aprobare a normelor metodologice de aplicare a legii mai sus mentionate pentru 

primele cinci luni ale anului 2019. 

12.500 

8. Realizare marcaje rutiere in Orașul Tășnad 25.000 

9. Achiziționare indicatoare rutiere ‚‚Stație taxi’’, 6 bucăți. 610 

10. Lucrări de ridicat la cota capace de canalizare pe străzile asfaltate ale orașului: 

Pompierilor, T.Vuia, Trandafirilor, Viilor, Viitorului, Rozelor, Crișan, Stefan 

cel Mare, T.Vladimirescu, Virgil Sălăjan, Aleea Zorilor, Aleea Salcâmilor – 

100 de bucăți. 

119.000 

11. Achizitionare 50 to piatra sparta, transportul acesteia precum si asternerea si 

compactarea pietrei sparte pentru reparații drumuri pietruite pe străzile Gării, 

Livezilor, Garoafelor, etc. 

5.000 

12. Verificare hidranți interni 7.140 

13. Existenta unui sistem de detecție la incendiu 7.140 

14. Buletin de verificare prize de pământ si paratrăsnet 7.140 

TOTAL 244.480 



ROMÂNIA 

JUD. SATU MARE                       ANEXA NR.2  

ORAŞUL TĂŞNAD         LA  HOTĂRÂREA NR.  10 /2019 

CONSILIUL LOCAL  

 
Lucrările finanțate din bugetul provizoriu al orașului Tășnad pe anul 2019 

Zona de Agrement – Ștrand Tășnad 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectivelor de investiții Valoare 

LEI 

1. Realizarea unui DALI pentru extinderea Pavilionului de iarnă – 

documentații, avize și studii aferente investiției 

30.000 

2. Întocmirea unui DALI în vederea modernizării și extinderii 

garderobei din Ștrandul termal – documentații ,avize și studii 

aferente investiției 

40.000 

3. Amenajare scară de acces și placare spațiu de amplasare pentru 

aparatele de fitness din Ștrandul termal 

50.000 

4. Întocmirea unui DALI pentru compartimentare și modernizarea 

bazinului nr.2 – documentații ,avize și studii aferente investiției -  

60.000 

5. Lucrări de extindere a zonei de dușuri exterioare din ștrand și 

preparare a apei calde de consum 

100.000 

6. Întocmirea unui SF  pentru realizarea unui bazin multifuncțional 

de agrement  – documentații ,avize și studii aferente investiției   

100.000 

7. Întocmirea unui SF  pentru realizarea unui bazin semi olimpic de 

înot, acoperit – documentații ,avize și studii aferente investiției   

100.000 

8. Actualizare SF complex sportiv multifuncțional 50.000 

9. Întocmirea unui Studiu de fezabilitate privind sistemele aferente 

forajului de apa geotermala, necesare exploatării si distribuției 

acesteia, inclusiv avize 

100.000 

TOTAL 630.000 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. IOSIF BENDEL 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare Valoare 

LEI 

1. Realizare marcaje rutiere in Zona de agrement a orașului 

Tășnad. 

20.000 

TOTAL 20.000 


