
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:  14  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA              

JUD. SATU MARE            

ORAŞUL TĂŞNAD       

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA Nr.160 

din data de 28 noiembrie 2019  
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

„Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public pe strada Viilor din  

Orașul Tășnad” 

 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare; 

Având în vedere Referatul nr.22508/2019 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 Orașului Tășnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, programe 

de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al 

Orașului Tășnad; În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de 

cost pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările 

ulterioare; 

Conform Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Tășnad pentru perioada 2014-2020, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 14/2016, precum și ale Hotărârii 

Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al județului Satu Mare, precum şi 

al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Satu Mare, cu modificările ulterioare; 

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

ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. d), ale alin. 7 lit. a), precum și ale art. 

139 alin. (1) și (3) lit. a) 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 aferenți obiectivului de investiții 

„Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public pe strada Viilor din Orașul Tășnad”, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Se aprobă alocarea sumei de 161826,45 de lei din bugetul local al orașului Tășnad 

pentru finanțarea obiectivului de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat 

public pe strada Viilor din Orașul Tășnad”. 

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

Tășnad.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. PETRU KATONA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 



ROMÂNIA           

JUDEŢUL SATU MARE                                          ANEXA 

ORAŞUL TĂŞNAD          LA HOTĂRÂREA NR. 160/2019 

CONSILIUL LOCAL           

 

 

Indicatorii tehnico-economici  

 

pentru Obiectivul de investiții 

„Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public pe strada Viilor din 

Orașul Tășnad” 

 

INDICATORI TEHNICI :  

Prin proiectul anexat se propun următoarele investiții : crearea sistemului de iluminat 

public prin rețea subterană (LES), deservind expres sistemul de iluminat public, montarea 

noilor stâlpi de iluminat metalici de tip stradal, cu cutie de joncțiune încorporată și ușiță de 

vizitare, pe noii stâlpi se vor monta aparate de iluminat noi, bazate pe tehnologie LED și brațe 

de prindere. 

 

INDICATORI ECONOMICI : 

 

Valoarea totală a investiției : 161.826,45 lei din care : 135.988,61 lei fără TVA 

          17.706,74 lei TVA aferent. 

 

Din care C+M : 135.105,14 lei din care : 113.533,73 lei fără TVA 

       13.440,31 lei TVA aferent. 

 

 Finanțarea investiției se va face din Bugetul Local al Orașului Tășnad. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. PETRU KATONA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 
 


