
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:  11 

Voturi împotrivă: 1 

Abţineri: 0 

 

ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE        

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr. 83 

din data de 30 mai 2019 
 

privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Refuncționalizare adăpost de  

protecție civilă” 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

 Având în vedere Referatul nr.9621/2019 a Serviciului Arhitect Șef – Compartiment 

Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad; 

 Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, 

programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul 

Consiliului Local al Orașului Tășnad; 

 Potrivit prevederilor art. 41 şi art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) lit.b pct.iii din Hotărârea Guvernului nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de 

cost pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin. (1) şi (2) lit. a), b) şi d), ale alin. (3) lit. c), alin.(4) 

lit.d) şi ale alin. (6) lit. a) pct. 14, precum şi ale art.45 alin. (1) 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 Documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții 

„Refuncționalizare adăpost de protecție civilă”, conform Anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Refuncționalizare adăpost de protecție civilă”, conform Anexei nr.2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul 

Oraşului Tăşnad. 

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

PROF. MARIANA-ANDALUZIA MUSTEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 


