ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 61
din data de 31 iulie 2020
privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 14/2020
privind aprobarea Programului de lucrări din Zona de Agrement – Ştrand Tăşnad, pe
anul 2020, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 11810/2020 al Serviciului de Administrare a Domeniului
Public și Privat 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 și 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 și ale art. 23 alin. (1) și (2)
lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad
nr. 14/2020 privind aprobarea Programului de lucrări din Zona de Agrement – Ștrand Tășnad,
pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, cu punctele 17 și 18, după cum
urmează:
Nr.
crt.

Denumire lucrare

Valoare
-LEI-

17.

Achiziţionare servicii mass-media în diferite publicaţii
de interes local, judeţean, şi naţional.
Descărcare sarcină arheologică pe terenul destinat
obiectivului ,, Construire Bazin didactic de înot în orașul
Tășnad, jud. Satu Mare.
TOTAL

10.000

Conf.
Notei de
Fundamentare
(Referat)
11754/23.07.2020

90.000

11823/24.07.2020

18.

100.000

Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul
oraşului Tăşnad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
ING. PETRU KATONA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
SERGIU-IONEL BUTA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul admi nistrativ.
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 14
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1
Voturi pentru: 14
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0

