
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:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 
Voturi pentru:  9  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 5 

 

ROMÂNIA         

JUD. SATU MARE        

ORAŞUL TĂŞNAD      

CONSILIUL LOCAL           

 

HOTĂRÂREA nr. 13 

din data de 17 februarie 2020  
  

privind aprobarea Programului de lucrări, pe anul 2020 

 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

 Analizând Referatul nr. 2736/2020 al Compartimentului Gospodărie 

Comunală 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, industrii, agricultură, prestări de 

servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

 Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 

11/2020 privind aprobarea Bugetului local al orașului Tășnad, pe anul 2020; 

 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 finanțele 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) şi (3) lit. a) şi e) din Ordonanța de Urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. – Se aprobă Programul de lucrări pe anul 2020, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

primarul orașului Tășnad.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

EC. AUGUSTA-ELENA ONAC 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUD. SATU MARE        ANEXA  

ORAŞUL TĂŞNAD            LA  HOTĂRÂREA NR. 13 / 2020 

CONSILIUL LOCAL  

 
 

PROGRAM DE LUCRĂRI PE ANUL 2020  

ORAȘ TĂȘNAD 

 

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare Valoare 

RON 

Conform 

Notei de 

fundamentare. 

LUCRĂRI ORAŞ: total, din care      2.722.510  

1. Întreţinerea sistemului de iluminat public  pe 

anul 2020. 

      45.000 2590/12.02.2020 

2. Achiziţionare combustibil necesar pentru 

funcţionarea buldoexcavatorului şi 

tractoarelor din dotarea Primăriei Oraşului  

Tăşnad pentru  anul  2020. 

      40.000  2592/12.02.2020 

3. Achiziţionare combustibil şi ulei  pentru  

cosit iarbă  , întreţinere spaţii verzi. 

         8.000 2594/12.02.2020 

4. Încheierea unui contract de prestări- servicii 

pentru dezinsecţia în zonele verzi pe raza 

oraşului Tăşnad împotriva căpuşelor. În 

două tranşe. 

25.000 2677/13.02.2020 

5. Dezinsecţie aeriana în două tranşe.       60.000 2676/13. 02.2020 

6. Achiziţionare piatră spartă (transportul 

acesteia precum şi  aşternerea şi 

compactarea pietrei sparte)   pentru reparaţii 

drumuri pietruite  pe străzile oraşului Tăşnad 

şi satelor aparţinătoare. 

534.905 2588/12.02.2020 

7. Reparaţii prin plombare a străzilor asfaltate 

în oraşul Tăşnad. 

386.155 2589/12.02.2020 

8 . Reparaţii şi întreţinere drumuri acoperite cu 

piatră  prin reprofilaj drum, urmat de  

tratament dublu  bituminos . 

534.905 2678/13.02.2020 

9. Achiziţionarea serviciului de operator 

RSVTI la blocul ANL de pe strada 

Lăcrămioarelor şi de la Sediul primăriei. 

2.000 2725/13.02.2019 

10. Servicii de verificare şi întreţinere periodică  

a centralelor termice de la blocul ANL de pe 

strada Lăcrămioarelor şi de la Sediul 

Primăriei ,Sala de spectacole, Bibliotecă şi 

Sala  de sport Unirea. 

8.000 2723/13.02.2020 

12.  Servicii de verificare întreţinere şi 

mentenanţă (hidranţi interni , sistem de 

detecţie la incendiu , buletin de verificare 

prize de pamânt şi paratrăznet) 

12.000 2726/13.02.2020 

13. Contractarea Serviciului de consultanţă în 

domeniul managementului investiţiei pentru 

     22.500 2591/12.02.2020 



proiectele finanţate  prin PNDL şi ale unor 

servicii auxiliare achiziţiilor,  pe  9 luni , 

începând cu 1 martie 2020. 

14. Contractarea serviciilor de administrare, 

întreţinere şi efectuarea reparaţiilor la 

reţeaua internă, precum şi la echipamentele 

informatice din dotarea Primăriei Oraşului 

Tăşnad pe 12 luni. 

     45.000 2724/13.02.2020 

15. Servicii de topografie şi cadastru 80.000 2658/13.02.2020 

16. Servicii de evaluare      30.000 2659/13.02.2020 

17. Reparaţii 42 bucăţi podeţe pe strada Avram 

Iancu, Margaretelor, Crasnei. 

     71.000              2679/13.02.2020 

18. Servicii de neutralizare a subproduselor de 

origine animală. 

       10.000 2721/13.02.2020 

19. Servicii de  gestionare a câinilor fără 

stăpâni. 

35.000 2593/12.02.2020 

20. Contract de prestări de servicii pentru 

mentenanţă, sistem supraveghere video şi 

sistem de alarmă la sediul Primăriei  

Oraşului Tăşnad. 

5.000 2722/13.02.2020 

21. Monitorizare groapă de gunoi 20.000 2675/13.02.2020 

22. Reparaţii ale trotuarelor de lângă parcul 

central , strada Ştefan cel Mare şi strada 

Înfrăţirii. 

216.905 2681/13.02.2020 

23. Reparaţii ale trotuarelor de pe strada Nicolae 

Bălcescu (de lângă parcul Pompierilor şi  de 

la intrare  în Liceu până la sediul Poliţiei 

Oraşului Tăşnad respectiv pe partea opusă al 

acesteia) şi strada Câmpului, Livezilor şi Gh. 

Doja. 

308.000 2682/13.02.2020 

24. Reparaţii ale trotuarelor acoperite cu pavaj 

din centrul oraşului şi din cartiere. 

10.000 2729/13.02.2020 

25. Achiziţie de 30 banci stradale şi materiale de 

montaj. 

24.000 2683/13.02.2020 

26. Achiziţionare materiale pentru realizare  căi 

de acces pentru persoane cu handicap 

locomotor în zona centrală a oraşului 

Tăşnad. 

12.000 2684/13.02.2020 

27. Servicii de colectare adrese poştale, 

transpunere RENNS. 

 58.500 2727/13.02.2020 

28. Achiziţionare echipamente/materiale pentru  

racordarea la  circuitele electrice ale 

operatorului  sistemului  de 80 camere de 

supraveghere în oraşul Tăşnad. 

10.240 1714/30.01.2020 



 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

EC. AUGUSTA-ELENA ONAC 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

29. Achiziţionare diferite  utilaje (obiecte de 

inventar : aparat sudură, flex 230:1, maşină 

de găurit cu percutor, mască sudură, 

derulator cablu 3x2,5x50 m) 

5.800 1260/27.01.2020 

30. Achiziţionare   material floral pentru 

parcurile oraşului Tăşnad. 

25.000 2728/13.02.2020 

31. Achiziționare hărți turistice și panouri 

informaționale în cadrul Proiectului 

„Centrul Național de Informare și 

Promovare Turistică în orașul Tășnad, 

județul Satu Mare” 

30.000 2806/17.02.2020 

32. Achiziționare serviciilor de consultanță 

pentru prestarea serviciilor de consultanță 

pentru elaborarea/actualizarea sau revizuire 

„Strategie de dezvoltare UAT” 

47.600 23/17.02.2020 


