
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:  12 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0 
Voturi pentru:  12  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 

ROMÂNIA             

JUD. SATU MARE           

ORAŞUL TĂŞNAD       

CONSILIUL LOCAL           

       

HOTĂRÂREA Nr. 17 

din data de 17 martie 2020  
  

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului 

Tășnad nr. 13/2020 privind Programul de lucrări, pe anul 2020 

 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare; 

 Analizând Referatul nr. 4850/2020 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. 

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

 În baza prevederilor Legii 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 modificarea valorii lucrării de la punctul nr. 20 din 

Anexa Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 13/2020 privind 

Programul de lucrări, pe anul 2020, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare Valoare 

-LEI- 

Conform 

Notei de 

fundamentare. 

LUCRĂRI ORAŞ: total, din care    

20. Contract de prestări de servicii pentru 

mentenanță, sistem supraveghere video și 

sistem de alarmă la sediul Primăriei Orașului 

Tășnad 

6.500 4782/11.03.2020 



Art. 2 – Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

Orașului Tășnad nr. 13/2020 privind Programul de lucrări, pe anul 2020, cu 

punctele nr. 33, 34, 35, 36, 37, 38 și 39 după cum urmează: 
 

 

 

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

primarul orașului Tășnad. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

GHEORGHE RACOLȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare Valoare 

-LEI- 

Conform 

Notei de 

fundamentare. 

LUCRĂRI ORAŞ: total, din care    

33.  Achiziţionare indicatoare rutiere 

,,Localitate  supravegheată video”/15 bucăţi 

1.607 3332/24.02.2020 

34. Achiziţionare servicii de mass-media în 

diferite publicaţii de interes local, judeţean şi 

naţional. 

23.000 3905/28.02.2020 

35.  Achiziţionare ,,Servicii de consultanţă 

privind întocmirea documentaţiei vizând 

înfiinţarea  activităţii de dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare-stabilirea 

modalităţii gestiunii activităţii, studiu de 

oportunitate, contract de delegare, 

regulament, caiet de sarcini, indicatori de 

performanţă.” 

6.000 4783/11.03.2020 

36. Achiziţionare ,,Serviciu de verificare a 

sistemului de detecţie la incendiu la sediul 

primăriei” 

5.000 4784/11.03.2020 

37. Achiziționare materiale pentru CNIPT 

privind valorificarea canalelor media pentru 

promovarea potențialului zonei. 

10.000 4444/09.03.2020 

38. Achiziționare materiale pentru CNIPT 

privind participarea la târguri de turism. 

20.000 4930/13.03.2020 

39. Achiziționare materiale pentru CNIPT 

privind realizarea de expoziții foto. 

5.000 4931/13.03.2020 


