
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞULTĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. ~
din data de 31 ianuarie 2018

privind aprobarea lucrărilor finanţa te din bugetul provizoriu al oraşului
Tăşnad pe anul 2018

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 1384/2018 al Compartimentului urbanism 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;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 97612002 privind
atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor
şi comunelor din judeţul Satu Mare, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, ale alin. (5) lit. d, ale art. 39 alin.
(1), precum şi ale art. 45 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/200 l a administraţiei publice
locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă lucrările finanţate din bugetul provizoriu al oraşului Tăşnad
pe anul 2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 21512001 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: 14
Nr. total al consilierilor locali absenti: I
Voturi pentru: 14
Voturi împotrivă; O
Abtinerl: O



ROMÂNIA
JUD. SATUMARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA HOT ĂRÂREA NR. \ ~ /2018

Lucrările finanţate din bugetul provizoriu al oraşului Tăşnad pe anul 2018

(

Nr. Denumire lucrare Valoare Sursa de finanţare
crt. RON

Efectuarea lucrărilor de 1.500 Buget provizoriu
1 decolmatare şanţuri şi rigole în Capitolul 84.02 Transporturi

satul Sărăuad şi satul Cig Subcapitolul 84020303 Străzi


