
ROMÂNIA
JUD. SATUMARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. Ihr-
din data de 21 noiembrie 2017

privind aprobarea cofinanţării pentru
obiectivul de investiţie "Extinderea sistemului public de iluminat stradal În

oraşul Tăşnad, judeţul Satu Mare"

( .

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 21825/2017 al administratorului public din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările ulterioare şi a
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice
nr. 1851/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) Iit. b), ale alin. (4) lit. a) şi ale art.
45 alin. (1) şi (2) Iit. a) din Legea nr.2l5/2001 a administraţiei publice locale,
republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂşTE:

Art. 1 - Se aprobă cheltuielile legate de obiectivul de investiţie" Extinderea
sistemului public de iluminat stradal în oraşul Tăşnad, judeţul Satu Mare" în cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, după cum urmează:

- valoarea totală a obiectivului de investiţie: 295.588,00 lei, inclusiv TVA
- valoare finanţată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală: 243.950,00 lei,

inclusiv TVA
- contribuţia Consiliului Local al Oraşului Tăşnad 51.638,00 lei inclusiv TVA.

Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL ,1.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor ert. 4S din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată În anul
2007, cu modificările ulterioare.
Nr. total al consilierilor locali În funcţie: 1S
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 11
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 4
Voturi pentru: 11
Voturi împotrivă: O
Abtineri: O


