ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 39
din data de 28 mai 2020
privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 14/2016
privind aprobarea Strategiei de dezovltare durabilă a Orașului Tășnad pentru
perioada 2014-2020
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 8163/2020 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
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 Oraşului Tăşnad;
Având în vedere oportunitatea Orașului Tășnad de a accesa Sprijin pentru
investițiile în măsuri preventive pentru reducerea efectelor dezastrelor naturale,
evenimentelor adverse şi catastrofale, cu proiectul specific ,,Achiziționare instalație de
dezinfecție și dezinsecție, în localitățiile Blaja, Cig, Rațiu, Sărăuad și Valea Morii,
județul Satu Mare”;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. e), precum
şi ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. d) și e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad
nr. 14/2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Orașului Tășnad
pentru perioada 2014-2020, după cum urmează: la CAPITOLUL: STRATEGIA DE
DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI TĂȘNAD (ORIZONT 2020),
subcapitolul 1.4 PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE/PROIECTE PRIORITARE, pagina
140, obiectivul – Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive pentru reducerea
efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi catastrofale, cu proiectul
specific ,,Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție, în localitățiile Blaja,
Cig, Rațiu, Sărăuad și Valea Morii, județul Satu Mare”, conform Anexei la prezenta
hotărâre, parte integrantă din aceasta.
Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
IONEL ASTALÎȘ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
SERGIU-IONEL BUTA

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: 15
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0
Voturi pentru: 15
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0

