
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:  14 

Nr. total al consilierilor locali absenţi:      1 

Voturi pentru:  14  

Voturi împotrivă: 0 
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ROMÂNIA            

JUD. SATU MARE          

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA nr. 103 

din data de 27 iunie 2019  
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Reabilitare terenuri sport la Școala cu clasele I-VIII Tășnad, orașul 

Tășnad, str. Nicolae Bălcescu, nr.27” 

 

Consiliul Local al OraşuluiTăşnad, judeţul Satu Mare; 

Având în vedere Referatul nr.11711/2019 al Serviciului Arhitect Șef - 

Compartiment Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului 

Tășnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, 

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

cadrul Consiliului Local al OraşuluiTăşnad;  

Conform Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Tăşnad pentru perioada 

2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 14/2016, 

precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public 

al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Satu Mare, cu modificările ulterioare; 

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c), ale alin. (4) lit. a), precum 

şi ale art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru orașul Tășnad privind 

obiectivul de investiții „Reabilitare terenuri sport la Școala cu clasele I-VIII Tășnad, 

orașul Tășnad, str. Nicolae Bălcescu, nr.27”, conform Anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează Primarul 

OrașuluiTășnad.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

AUGUSTA-ELENA ONAC 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 
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ROMÂNIA           

JUDEŢUL SATU MARE                                         ANEXA 

ORAŞUL TĂŞNAD         LA HOTĂRÂREA nr. 103/2019 

CONSILIUL LOCAL           

 

Indicatorii tehnico-economici  

 

pentru orașul Tășnad privind Obiectivul de investiții 

„Reabilitare terenuri sport la Școala cu clasele I-VIII Tășnad, orașul Tășnad, 

str. Nicolae Bălcescu, nr.27” 

 

INDICATORI TEHNICI :  

Terenurile care se propun a fi amenajate vor îndeplini funcție educativă dar și 

distractivă de natură să satisfacă nevoia de destindere și reconfortare fiind prevăzute 

următoarele investiții/dotări : porți de handbal, volei, baschet. 

Prin proiectul propus a se implementa se dorește îmbunătățirea infrastructurii 

aferente serviciilor de bază destinate populației urbane, prin crearea unor terenuri de 

sport care să corespundă standardelor europene în vigoare. 

 

INDICATORI ECONOMICI : 

 

Valoarea totală a investiției : 312041,80 lei 

 

Din care C+M : 243188,40 lei, din care : 204360,00 lei fără TVA 

                           38828,40 lei cu TVA 

 

 Finanțarea investiției se va face din veniturile proprii ale Școlii Generale și 

completarea de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această 

destinație, precum și din alte surse legal constituite. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

AUGUSTA-ELENA ONAC 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 
 


