
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:  12 
Nr. total al consilierilor locali absenţi:  0 
Voturi pentru:  12 
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 

ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE  

ORAŞUL TĂŞNAD  

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂREA nr. 80 

din data de 30 mai 2019 
 

privind completarea Programului de lucrări din Zona de Agrement – Ștrand Tășnad, 

pe anul 2019. 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. 9580/2019 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 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 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. unic – Anexa Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 72/2019 privind 

Programul de lucrări din Zona de Agrement – Ştrand Tăşnad, pe anul 2019, se completează 

cu punctele nr. 3, 4 și 5, după cum urmează:  

 

  

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

PROF. MARIANA-ANDALUZIA MUSTEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare Valoare 

-LEI- 

3. Înlocuirea gazonului sintetic de pe terenul de sport multifuncțional 

din Ștrandul Termal Tășnad 

65.000 

4. Achiziționare de echipament de lucru pentru angajații ștrandului 16.000 

5. Achiziționarea unui defibrilator automat de resuscitare 10.000 

 TOTAL 91.000 


