
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 

ROMÂNIA                

JUD. SATU MARE              

ORAŞUL TĂŞNAD        

CONSILIUL LOCAL            

          

HOTĂRÂREA Nr. 40 

din data de 28 mai 2020 
 

privind implementarea Proiectului ,,Achiziționare instalație de dezinfecție și 

dezinsecție, în localitățiile Blaja, Cig, Rațiu, Sărăuad și Valea Morii,  

județul Satu Mare” 

 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. 8147/2020 al consilierului demnitarului 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 cerințele din Ghidul solicitantului al Programului PNDR 2014-

2020, Submăsura 5.1 – Sprijin pentru investiţiile în  măsuri preventive destinate să 

reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile şi ale 

evenimentelor catastofale probabile - pentru beneficiarii publici, sesiunea 2020; 

 În conformitate cu prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 

199/1997; 

În conformitate cu prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția 

României, republicată; 

În baza prevederilor art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la 

contracte sau convenții; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b) și d), ale alin. (4) lit. g) și 

alin. (7) lit. h) și i), precum şi ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. d) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Se aprobă implementarea proiectului ,,Achiziționare instalație de 

dezinfecție și dezinsecție, în localitățiile Blaja, Cig, Rațiu, Sărăuad și Valea Morii, 

județul Satu Mare” denumit în continuare Proiectul, investiție necesară și oportună, 

având ca obiectiv general creșterea capacităţii operaționale de prevenire a apariţiei 

epizootiilor şi combaterea acestora, inclusiv prin diminuarea timpului de reacţie din 



 

 

partea autorităţilor și reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi 

evenimentelor catastrofale asupra potenţialului de producţie agricolă. 

Art. 2 – Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru 

perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național 

de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 3 – Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile 

necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 

5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 4 – Se aprobă angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit. 

Art. 5 – Se nominalizează și se deleagă domnul primar, Grieb-Csaba-Francisc, 

reprezentantul legal al Orașului Tășnad în dubla sa calitate și de ordonator principal de 

credite, reprezentantul legal al investiției. 

Art. 6 – Se aprobă angajamentul că va rambursa contribuția financiară 

nerambursabilă primită dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale către 

beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelui 

cofinanțat prin FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii: 

a) încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de 

program; 

b) o modificare a proprietăţii asupra acestor active corporale și necorporale care 

dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public; 

c) o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de 

realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia. 

Art. 7 – Se aprobă angajamentul să se asigure cofinanțarea proiectului și să se 

suporte cheltuielile neeligibile dacă vor fi necesare în cadrul proiectului. 

Art. 8 – Se aprobă angajamentul privind asigurarea accesului gratuit la 

investiţia realizată prin proiect a întregii comunități din spațiul rural deservit de 

aceasta, în conformitate cu avizele/autorizațiile eliberate de autoritățile sanitar-

veterinară, sănătate publică și mediu pentru această investiție. 

Art. 9 – Se aprobă angajamentul de a asigura funcționarea la parametrii 

proiectați și în conformitate cu autorizațile/avizele eliberate de autoritățile competente 

(sanitar-veterinară, sănătate publică și mediu) precum și întreținerea investiţiei, pe o 

perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată. 

Art. 10 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Oraşului Tăşnad. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

IONEL ASTALÎȘ 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 


