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

ROMÂNIA             

JUD. SATU MARE           

ORAŞUL TĂŞNAD      

CONSILIUL LOCAL             
 

 

HOTĂRÂREA Nr. 135 

din data de 26 septembrie 2019  
  

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului 

Tășnad nr. 71/2019 privind Programul de lucrări, pe anul 2019 

 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare; 

 Analizând Referatul nr. 17538/2019 al Compartimentului de 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, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 

servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

 Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 

58/2019 privind aprobarea Bugetului local al orașului Tășnad, pe anul 2019;  

 În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele 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 modificarea denumirii și valorii lucrării de la punctul 

nr.28 din Anexa Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 71/2019 

privind Programul de lucrări, pe anul 2019, după cum urmează: 
 
 

 

 

 

 

Art. 2 – Se aprobă completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al 

Orașului Tășnad nr. 71/2019 privind Programul de lucrări, pe anul 2019, cu 

punctele 40 ,41, 42 43 și 44, după cum urmează: 
 

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare Valoare 

-LEI- 

Conform 

Notei de 

fundamentare 

LUCRĂRI ORAŞ: total, din care    

28. Servicii de ecarisaj 80.000 17.477/19.09.2019 



 

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

primarul orașului Tășnad.  

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. IOSIF BENDEL 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI , 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare Valoare 

-LEI- 

Conform 

Notei de 

fundamentare 

LUCRĂRI ORAŞ: total, din care    

40. Asigurarea de servicii specializate şi 

consultanţă privind organizarea activităţii de 

prevenire şi protecţie în domeniul securităţii  

şi sănăţăţii muncii în concordanţă  cu 

prevederile Legii 319/2006 şi a HG 

1425/2006 de aprobare a normelor 

metodologice de aplicare a legii mai sus 

menţionate privind angajaţii Primăriei 

oraşului Tăşnad în calitate de asistenţi 

personali. 

   10.000 17.353/18.09.2019 

41. Achiziţionare mobilier pentru  Sediul 

Primăriei. 

      6.000 17.486/19.09.2019 

42. Actualizare, redesign, reconstrucţie site 

web, implementare GDPR şi varianta limba 

străină engleza la care se adaugă  pagini 

separate de promovare a spotului turistic în 

7 limbi de circulaţie plus mentanenţă şi 

administrare  site. 

    10.800 17.478/19.09.2019 

43. Achiziționare motorină 3.000 17.810/25.09.2019 

44. Contractarea serviciilor auxiliare achiziției 

privind procedura de licitație pentru 

„Elaborare Proiect Tehnic pentru 

Modernizare Străzi” 

7.000 16.507/06.09.2019 


