
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:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 
Voturi pentru:  14  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 

ROMÂNIA             

JUD. SATU MARE           

ORAŞUL TĂŞNAD       

CONSILIUL LOCAL           

 

HOTĂRÂREA Nr. 62 

din data de 31 iulie 2020 
 

privind aprobarea achiziţionării unor servicii de consultanţă având ca obiect 

înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Înființare Rețea Alimentare 

cu Gaze Naturale în unitățile administrativ-teritoriale: Tășnad, Santău, Săuca, 

Săcășeni și Căuaș din Județul Satu Mare 

 

  Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

 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, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din 

cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

Tinând cont de faptul că activităţile cu privire la înființarea unei Asociații de 

Dezvoltare Intercomunitară având ca obiect înființare rețea alimentare cu gaze 

naturale în unitățile administrativ-teritoriale: Tășnad, Căuaș, Santău, Săcășeni și 

Săuca, necesară în vederea obținerii finanțării nerambursabile, in concordanță cu 

prevederile legale sunt de complexitate deosebită iar amânarea sau prelungirea 

perioadei normale pentru înființarea ADI înființare retea de gaze ar putea cauza 

neobținerea finanțării nerambursabile; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) coroborate cu cele ale 

alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 136 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și art. 139 alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 – Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, de servicii de consultanţă 

privind înființarea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară având ca obiect 

înființare rețea alimentare cu gaze naturale în unitătățile administrativ: Tășnad, Căuaș, 

Santău, Săcășeni și Săuca, vizând întocmirea actelor constitutive ale asociației, anexe 

la proiectele de hotărări, precum și întocmirea documentației necesare aprobarii 

acestora, demersuri în vederea autentificării acestora, întocmirea cererii de 

înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor și a documentației aferente, 



 

 

formularea de completări și precizări, obtinerea certificatului de grefă care atestă 

înființarea asociației. 

 Art.2 – Se imputerniceste primarul orașului Tășnad să incheie contractul de 

achizitie publica de servicii de consultanță privind înființarea unei Asociații de 

Dezvoltare Intercomunitară având ca obiect înființare rețea alimentare cu gaze 

naturale, prin acceptarea celei mai bune oferte tehnico-economice de pe platforma 

(catalogul electronic) SEAP. 

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

Orașului Tășnad. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

ING. PETRU KATONA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


