
ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE          

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA nr. 33 

din data de 28 februarie 2019  
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Proiectului „Reamenajarea 

terenului de fotbal din orașul Tășnad, județul Satu Mare” 

 

Consiliul Local al OraşuluiTăşnad, judeţul Satu Mare; 

Având în vedere Referatul nr.3425/2019 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 Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, 

programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul 

Consiliului Local al OraşuluiTăşnad;  

Contractul de finanțare Nr.C 1920074A211863202053/2018 între Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale și Orașul Tășnad; 

Conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 

precum şi ale Ghidului Solicitantului pentru Măsura 5/6B. - "Dezvoltarea serviciilor 

destinate populaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai"; 

Conform Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Tăşnad pentru perioada 2014-

2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 14/2016, precum şi 

ale Hotărârii Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu 

Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare, cu 

modificările ulterioare; 

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

modificările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c), ale alin. (4) lit. a), precum şi ale 

art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru orașul Tășnad privind 

Proiectul „Reamenajarea terenului de fotbal din orașul Tășnad, județul Satu Mare”, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

OrașuluiTășnad.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. PETRU KATONA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 
 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA           

JUDEŢUL SATU MARE                                          ANEXA 

ORAŞUL TĂŞNAD              LA HOTĂRÂREA nr. 33 / 2019 

CONSILIUL LOCAL           

 

Indicatorii tehnico-economici  

 

pentru orașul Tășnad privind Proiectul 

„Reamenajarea terenului de fotbal din orașul Tășnad, județul Satu Mare” 

 

INDICATORI TEHNICI :  

Terenul pus la dispoziție pentru realizarea investiției face parte din domeniul public al 

orașului Tășnad și este identificat în C.F. nr.101151 – Tășnad. În prezent nu există rvendicări sau 

litigii care ar putea afecta implementarea investiției. 

Suprafața totală a terenului de fotbal este de 10000 mp, din care se va realiza reamenajarea 

unei suprafețe de 7795,66 mp. 

Terenul care se propune a fi amenajat va îndeplini funcție educativă dar și distractivă de 

natură să satisfacă nevoia de destindere și reconfortare fiind prevăzute următoarele investiții : 

- Nivelarea și igienizarea terenului de fobal; 

- Lucrări specifice gazonării; 

- Sistem de irigare automată; 

- Împrejmuire cu panou gard; 

- Montare corpuri de iluminat fotovoltaice; 

- Dotare cu container selectiv. 

Prin proiectul propus a se implementa se dorește îmbunătățirea infrastructurii aferente 

serviciilor de bază destinate populației urbane, prin creearea unui teren de fotbal care să corespundă 

standardelor europene în vigoare. 

 

INDICATORI ECONOMICI : 

 

Reabilitarea terenului de fotbal din 

orașul Tășnad, județul Satu Mare 

Cheltuieli 

eligibile 

Cheltuieli 

neeligibile 
TOTAL 

EURO EURO EURO 

TOTAL GENERAL 38100 174 38274 

VALOARE TVA   7232 7232 

TOTAL GENERAL inclusiv 

TVA 
45506 

 

LEI LEI LEI 

TOTAL GENERAL 177488,85 810,57 178299,42 

VALOARE TVA   33690,27 33690,27 

TOTAL GENERAL inclusiv 

TVA 
211989,69 

 

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. PETRU KATONA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


