
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: 0 

Voturi pentru:  13  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA             

JUD. SATU MARE           

ORAŞUL TĂŞNAD        

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA Nr. 127 

din data de 30 august 2019  
 

privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță juridică vizând 

serviciul public de salubrizare din orașul Tășnad 
  

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare; 

 Analizând Adresa nr. 704/2019 a Salgardenprest S.R.L, înregistrată la 

Primăria orașului Tășnad sub nr.15919/2019; 

 Potrivit prevederilor art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și 

întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative; 

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale 

alin.(7) lit.n),  alin.(14), art.136 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) și art.139 alin.(1)  din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

                 

                                                              HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. – Se aprobă încheierea unui contract de consultanță având ca obiect: 

stabilirea modalității gestiunii în baza unui studiu de oportunitate, contractul de 

delegare  prin concesiune, indicatorii de performantă aplicabili operatorului de 

salubrizare, regulamentul serviciului de salubrizare, caietului de sarcini, tarifele si 

taxele aplicate pentru serviciile de salubrizare pe raza teritorială a orașului Tășnad, 

incluzand contributia pentru economie circulară, strategia de investiții, strategia de 

management integrat, elaborarea și întocmirea documentiilor necesare aprobării 

acestora. 

 Art.2. – (1) Se împuternicește Primarul Orașului Tășnad să contracteze aceste  

servicii  juridice. 

(2) Cheltuielile  necesare  în  vederea  ducerii  la  îndeplinire  a  prezentei  

hotărâri vor fi suportate din bugetul local al orașului Tășnad. 

Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează Primarul orașului Tășnad și Serviciul financiar-contabil. 

 

                                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

AV. LORANT-GABOR ZSIDO 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI , 

SERGIU-IONEL BUTA 

 
 


