
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: 14 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  9 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0 

Voturi pentru:  9  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE          

ORAŞUL TĂŞNAD       

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA nr. 132 

din data de 17 septembrie 2019  
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Extinderea sistemului public de iluminat stradal în orașul Tășnad, județul  

Satu Mare”. 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Având în vedere Referatul nr.16967/2019 al Compartimentului Gospodărire 

Comunala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad; 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările 

ulterioare; 

Conform a prevederilor art. 44 alin. (1) din  Legea  nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), ale alin. (4) lit. d), precum 

şi ale art. 139  alin. (1) şi (3) lit. a) și e) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 

Art.1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Extinderea sistemului public de iluminat stradal în orașul Tășnad, județul Satu Mare”, 

potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Orașului Tășnad.  

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

IONEL ASTALÎȘ 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI , 

SERGIU-IONEL BUTA 
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ROMÂNIA           

JUDEŢUL SATU MARE                                        ANEXA 

ORAŞUL TĂŞNAD         LA HOTĂRÂREA NR. 132 /2019 

CONSILIUL LOCAL                   

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

pentru UAT Tășnad privind obiectivul de investiții  

„Extinderea sistemului de iluminat stradal în Orașul Tășnad, județul              

Satu Mare” 
 

 Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, 

exprimată in lei, cu TVA si, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), 

in conformitate cu devizul general. 

Valoare totala investiție : 

- 263.165,12 lei cu TVA compus din : - fonduri de la bugetul de stat : 242.682,83 lei; 

          - finanțare de la bugetul local : 20.482,29 lei. 

 Din care construcții-montaj (C+M) : 

- 233.162,83 lei, din care : - 195.935,15 lei fără TVA 

        - 37.227,68 lei cu TVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

IONEL ASTALÎȘ 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI , 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


