
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 
2007, cu modificările ulterioare. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi:      1 
Voturi pentru:  8  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 6 

ROMÂNIA                          

JUD. SATU MARE  

ORAŞUL TĂŞNAD  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA nr. 32 

din data de 28 februarie 2019 
 

la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Orașului Tășnad nr.10/2019 privind aprobarea lucrărilor finanțate din bugetul 

provizoriu al orașului Tășnad pe anul 2019 
 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. 3419/2019 al Compartimentului gospodărie comunală 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

Analizând Referatul nr.3358/2019 al Serviciului  de Administrare a 

Domeniului  Public și Privat 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, 

finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din 

cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, ale alin. (5) lit. d, ale art. 39 alin. 

(1), precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 – Se aprobă completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al 

Orașului Tășnad nr.10/2019 privind lucrările finanțate din bugetul provizoriu al 

orașului Tășnad, pe anul 2019, cu punctele nr.15-19, după cum urmează: 
 

Nr. 

crt. 

Denumire  lucrare Valoare 

(Lei) 

15 Amenajarea drumului agricol de acces L=260 ml, de pe 

strada Avram Iancu spre terenurile agricole aflate spre est 

de acesta 

120.000 

16 Lucrări de lățire a DJ 109P pe o lungime L=140 ml, în 

limita intravilanului orașului Tășnad de pe strada Avram 

Iancu 

20.000 

17 Regularizare vale de evacuare a apei în aval de baraje 26.000 

18 Contractarea serviciului de mentenanță, monitorizare și 

intervenții la sistemul de supraveghere video și sistemul 

de alarmă din clădirea Primăriei Orașului Tășnad 

8.000 

19 Achiziție  servicii de consultanță – servicii  auxiliare 

achiziției 

84.000 

 TOTAL 258.000 



 

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

Orașului Tășnad nr.10/2019 privind lucrările finanțate din bugetul provizoriu al 

orașului Tășnad – Zona de Agrement, Ștrand Tășnad, pe anul 2019, cu punctele 

nr.10-25, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire  lucrare Valoare 

(Lei) 

10 Achiziționarea de brățări acces ștrand 43.000 

11 Lucrări de reparații la bazinele din ștrand 40.500 

12 Lucrări de dezinsecție, dezinfecție și deratizare 50.000 

13 Achiziționarea de mobilier pentru casieriile din ștrand 9.000 

14 Obținerea Autorizațiilor Licențe Neexclusive pt. Comunicare 

Publică 

4.000 

15 Servicii de întreținere și verificare a sistemului de irigații din 

ștrand 

2.000 

16 Achiziționarea a două cuiere de exterior din lemn 4.800 

17 Achiziționarea de bănci (pentru odihnă) în ștrand 6.500 

18 Achiziționarea de consumabile pentru piscina cu apă rece 25.000 

19 Achiziționarea unei pompe pentru piscina cu apă rece 8.000 

20 Achiziționarea de nisip cuarțos pentru piscina cu apă rece 15.000 

21 Achiziționarea de șezlonguri 10.000 

22 Înlocuire sticlă termopan la Pavilionul de iarnă 5.500 

23 Achiziționarea de  servicii întreținere și lucrări de reparații a 

instalațiilor electrice din Zona de Agrement 

33.000 

24 Achiziționarea unui set suplimentar de cutii (bancnote și 

monede) și a doi acumulatori pentru parcometrele din ștrand 

3.000 

25 Achiziționarea de arbuști ornamentali - tuja 3.000 

 TOTAL 262.300 

 

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

Primarul Oraşului Tăşnad. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. PETRU KATONA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 


