
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. 41 

din data de 28 mai 2020  
  

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului 

Tășnad nr. 13/2020 privind aprobarea Programului de lucrări,  

pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

 Analizând Referatul nr. 8000/2020 al Compartimentului 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, 

finanţe. Programe de dezvoltare, industrii, agricultură, prestări de servicii, comerţ din 

cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

 În baza prevederilor art. 20 alin (1) lit. e), h) şi i), precum şi ale art. 23 alin. (1) 

şi  (2) lit. c) din Legea  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 denumirii lucrărilor de la punctele nr. 22 și 23 din 

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

Programului de lucrări pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, după 

cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare Valoare 

LEI 

Conform 

Notei de 

fundamentare. 

LUCRĂRI ORAŞ: total, din care    

22. Reparații ale trotuarelor de lângă parcul central, 

strada Ștefan cel Mare(porțiunea cuprinsă între 

strada Biro Lajos și Tudor Vladimirescu) și 

strada Înfrățirii partial. 

    216.905 7987/22.05. 2020 

23. Reparații ale trotuarelor de pe strada (Nicolae 

Bălcescu de lângă parcul Pompierilor și de la 

intrare în Liceu până la Sediul Poliției Orașului 

Tășnad, respectiv pe partea opusă al acesteia), 

str. Câmpului, str. Livezilor, str. Gheorghe 

Doja, str. Mihail Sadoveanu și str. Ștefan cel 

Mare între străzile Biro Lajos și str. Cloșca. 

      308.000 7988/22.05.2020 



 
 

 

 

 

Art.2 – Se aprobă completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Orașului 

Tășnad nr. 13/2020 privind aprobarea Programului de lucrări pe anul 2020, cu 

modificările și completările ulterioare, cu punctul nr. 40, după cum urmează:  

 

 

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

orașului Tășnad.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

IONEL ASTALÎȘ 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare Valoare 

LEI 

Conform 

Notei de 

fundamentare. 

LUCRĂRI ORAŞ: total, din care    

40. Achiziționarea serviciilor de consultanță 

privind proiectul ,, Achiziționare instalație de 

dezinfecție și dezinsecție, în localitățiile Blaja, 

Cig, Rațiu, Sărăuad și Valea Morii, județul Satu 

Mare”. 

8.000 8068/25.05. 2020 


