
ROMÂNIA
JUD. SATUMARE
ORAŞULTĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. l b:t--
din data de 26 octombrie 2017

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr.57/2017
privind Programul de lucrări, pe anul 2017

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 19824/2017 al Compartimentului gospodărie comunală

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad
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;
Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 4012017

privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tăşnad, pe anul 2017, cu modificările
ulterioare;

În baza prevederilor art.20 alin(l) 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. (l) şi (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 215/200 I a administraţiei
publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOT ĂRĂŞTE:

Art. unic - Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad
nr.57/2017 privind Programul de lucrări, pe anul 2017 se completează cu punctele 37-
44, după cum urmează:

Nr. Denumire lucrare Valoare Sursa de finanţare
crt. ( Lei)

O 1 2 3
37 Achiziţionare 150 buc scaune colorate (75 10.000

buc roşii şi 75 buc albastre) pentru tribuna
de la Stadionul" Unirea". Buget local Cap. 67.02

38 Reparare tabela de marcaj de la Stadionul 800 Cultură, recreere şi religie
U' " SubcapitoluI67.02.05.01" mrea.

39 Realizare cabină de comandă la Stadionul 7.800 Sport
U' "" mrea.

40 Achiziţionare materiale pentru fixarea şi 1.400
întărirea suportului cabinei de comandă şi
finalizarea tunelului de ieşire.

1



41 Repararea centralei termice de la Punctul 2.500
de Lucru Tăşnad al Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă "Someş" al judeţului Buget local Cap. 51 ,02
Satu Mare situat în Tăşnad , str. N. Autorităţi executive
Bălcescu, nr.3.

42 Servicii juridice de consultanţă aprobate 10.000
prin HCL nr.120/14.09.2017

43 Lucrări de deszăpezire, conform 22.000
Contractului nr. 12228/18.07.2014 de Buget local Cap. 84.02
delegare a gestiunii unor activităţi din Transporturi
cadrul serviciului de salubrizare a oraşului SubcapitoluI84.02.03.03
Tăşnad către S.C. Salgardenprest Tăşnad Străzi
S.R.L.

44 Iluminat ornamental pentru sărbătorile de 65.000 Buget local Cap. 70.02
iarnă Locuinţe, servicii,

dezvoltare publică
Subcapitolul 70.02.06

Iluminat public

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

ING. BARNA-BALĂZS KISKASZA~-.

CONTRASEMNEAZĂ,
,'.SECRE ,ARUL ORAŞULUI,

SE IV-IONEL BUT A

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: IS
Nr. total al consilierilor locali absenţi: O
Voturi pentru: 9
Voturi împotrivă: 4
Abţineri: 1
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