
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:  0 
Voturi pentru:  14 
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 

 
ROMÂNIA          

JUD. SATU MARE        

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 71 

din data de 20 mai 2019  
  

privind aprobarea Programului de lucrări, pe anul 2019. 

 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

 Analizând Referatul nr. 9044/2018 al Compartimentului de Gospodărie 

Comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad;  

 Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 58/2019 

privind aprobarea Bugetului local al orașului Tășnad, pe anul 2019;  

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

modificările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. a), d) şi e), 

precum şi  ale art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a) şi e) 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 Programul de lucrări pe anul 2019, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

oraşului Tăşnad.  

 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

PROF. ANTONEL-ADRIAN MOISA-TURCU 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUD. SATU MARE          ANEXA  

ORAŞUL TĂŞNAD               LA  HOTĂRÂREA NR. 71/2019 

CONSILIUL LOCAL  
 

PROGRAM DE LUCRĂRI PE ANUL 2019 - ORAȘ TĂȘNAD 
                                               

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare Valoare 

-LEI- 

Conform 

Notei de 

fundamentare. 

LUCRĂRI ORAŞ: total, din care      436.140  

1. Întreţinerea sistemului de iluminat public  pe 

anul 2019. 

      30.000 7147/16.04.2019 

2. Achiziţionare combustibil necesar pentru 

funcţionarea buldoexcavatorului şi 

tractoarelor din dotarea Primăriei Oraşului  

Tăşnad pentru  anul 2019. 

      30.000  7146/16.04.2019 

3. Încheierea unui contract de prestări- servicii 

pentru dezinsecţia în zonele verzi pe raza 

oraşului Tăşnad împotriva căpuşelor. 

25.000 6932/12.04.2019 

  4. Achiziţionare indicatoare rutiere şi elemente 

de semnalizare stradale pentru unele 

sectoare de drumuri şi străzi pe raza U.A.T. 

Tăşnad plus achiziţionare materiale pentru  

amplasarea lor. 

 7.300 6629/09.04.2019 

  5. Asigurarea combustibilului, pazei 

utilajului(excavator pe şenile) asigurat de 

Administraţia Naţională  ,,Apele Române, 

Administraţia Bazinală de Apă Crişuri” şi 

contravaloarea cazării operatorului pentru 

perioada execuţiei lucrărilor de decolmatare  

a Văii Checheţ.  

12.500 8804/14.05.2019 

 6. Achiziţionare ţevi  corugate D 630 şi D800 

pentru realizare de poduri în oraşul Tăşnad 

şi satele aparţinătoare. 

12.000 8946/15.05.2019 

 7 . Achiziţionare materiale pentru finalizarea 

lucrărilor de evacuare a apelor pluviale pe 

Dealul Pisicii începute în anul 2018. 

13.000 8805/14.05.2019 

 8. Achiziţionarea serviciului de operator 

RSVTI la blocul ANL de pe strada 

Lăcrămioarelor şi de la Sediul primăriei. 

2.000 8702/13.05.2019 

  9. Servicii de verificare şi întreţinere periodică  

a centralelor termice de la blocul ANL de pe 

strada Lăcrămioarelor şi de la Sediul 

Primăriei. 

6.000 8993/16.05.2019 

 10. Achiziţionare materiale pentru reparaţii 

bănci din parcurile Oraşului Tăşnad. 

 8.000 8994/16.05.2019 

 11. Achiziţionare materiale pentru realizare 

bănci (20 buc) necesare pentru parcurile din 

Oraşul Tăşnad 

16.500 8945/15.05.2019 



 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

PROF. ANTONEL-ADRIAN MOISA-TURCU 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 12. Demontarea şi montarea  sistemului de aer 

condiţionat de la vechea clădire a primăriei. 

3.000 8806/14.05.2019 

 13. Curăţarea şi întreţinerea  sistemului de aer 

condiţionat de la Sediul  primăriei oraşului 

Tăşnad. 

7.000 8703/13.05.2019 

 14. Contractarea Serviciului de consultanţă în 

domeniul managementului investiţiei pentru 

proiectele finanţate  prin PNDL şi ale unor 

servicii auxiliare achiziţiilor,  pe  7 luni , 

începând cu 1 iunie 2019. 

20.825 8947/15.05.2019 

 15. Contractarea serviciilor de administrare, 

întreţinere şi efectuarea reparaţiilor la 

reţeaua internă, precum şi la echipamentele 

informatice din dotarea Primăriei Oraşului 

Tăşnad pe 7 luni. 

24.990 8811/14.05.2019 

 16. Servicii de topografie şi cadastru 80.000 9002/16.05.2019 

 17. Servicii de evaluare 50.000 9003/16.05.2019 

18. Reparaţii instalaţii, construcţii la noul Sediu 

al Primăriei  în vederea autorizarii ISU. 

6.000 9029/16.05.2019 

19. Achiziţionare combustibil şi ulei  pentru  

cosit iarbă  , întreţinere spaţii verzi. 

6.000 8948/15.05.2019 

20. Reparaţii trotuar de la blocul 63 până la 

blocul 12 de pe Aleea Constructorilor  din 

oraşul Tăşnad. 

20.000 8992/16.05.2019 

21. Materiale necesare pentru executarea unor 

lucrări de reparaţii şi  întreţinere podeţe pe 

raza UAT Tăşnad. 

3.025 8991/16.05.2019 

22. Costuri pentru publicitate şi promovare 

pentru oraş. 

23.000 8717/14.05.2019 

23. Asigurarea de servicii specializate şi 

consultanţă privind organizarea activităţii de 

prevenire şi protecţie în domeniul securităţii 

şi sănătăţii muncii în concordanţă  cu 

prevederile Legii 319/2006 şi a HG 

1425/2006 de aprobare  a normelor 

metodologice de aplicare a legii mai sus 

menţionate pentru  6 luni.  

15.000 9001/16.05.2019 

24. Monitorizare groapă de gunoi 15.000 9030/16.05.2019 


