
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

14':-HOTĂRÂREA Nr. ?-'--'---
din data de 8 noiembrie 2017

privind instrumentarea proiectului "REAMENAJAREA TERENULUI DE
FOTBAL DIN ORAŞUL TĂŞNAD, JUDEŢUL SATU MARE"

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 21078/2017 al administratorului public din aparatul de

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020,

precum şi ale Ghidului Solicitantului pentru Măsura 5/6B. - "Dezvoltarea serviciilor
destinate populaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai";

Potrivit prevederilor Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grup de Acţiune
Locală Sud-Vest Satu Mare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad
nr.40/2017 privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tăşnad, pe anul 2017, ale
Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Tăşnad pentru perioada 2014-2020, aprobată
prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 14/2016, precum şi ale Hotărârii
Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare, cu modificările
ulterioare;

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c), ale alin. (4) lit. a), precum şi
ale art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă implementarea Proiectului "REAMENAJAREA
TERENULUI DE FOTBAL DIN ORAŞUL TĂŞNAD, JUDEŢUL SATU MARE",
denumit în continuare Proiectul.

Art. 2. - Necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei
"REAMENAJAREA TERENULUI DE FOTBAL DIN ORAŞUL TĂŞNAD,
JUDEŢUL SATU MARE" rezultă din nevoia îmbunătăţirii infrastructurii bazelor
sportive de la nivelul oraşului.



(

Art. 3. - (1) Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local al oraşului
Tăşnad pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

(2) Oraşul Tăşnad se angajează să asigure finanţarea cheltuielilor neeligibile ale
Proiectului.

Art. 4. - Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul oraşului Tăşnad,
judeţul Satu Mare, se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de
mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei
plăţi în cadrul Proiectului.

Art. 5. - Realizarea Proiectului va fi benefică tuturor celor 8631 de locuitori ai
oraşului Tăşnad, conform datelor recensământului populaţiei din anul 2011 şi va facilita
accesul acestora la serviciile îmbunătăţite ale oraşului.

Art. 6. - Caracteristicile tehnico-economice ale Proiectului sunt cuprinse în
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Valoarea totală a Proiectului este de 189.986 de lei.
Art. 8. -Se desemnează domnul Grieb Csaba-Francisc, Primarul Oraşului Tăşnad,

să semneze contractul de finanţare şi să reprezinte oraşul Tăşnad în relaţia cu Agenţia
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale în derularea Proiectului.

Art. 9 - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea preveder-ilor art. 45 din Legea nr, 215/2001 a administraţiei publice locale, repubticată În anul
2007, cu modificările ulterioare.
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenli:lh_
Nr. total al con"qierilor locali absenţi: _l_
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Abtineri: Jl_
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