
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILnJL LOCAL

HOT ĂRÂREA nr. \ G .2....
din data de 18 decembrie 2017

(

pentru modificarea Hotărârii Consilinlui 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. 22407/2017 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. 40/2017 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(l) 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. (1) şi (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu
modificările ulterioare,

HOT ĂRĂŞTE:

Art. unic Anexa nr. I a Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr.57/2017 privind
Programul de lucrări, pe anul 2017 se modifică la punctele nr. 34 şi 39 şi se completează cu punctul nr. 45,
după cum urmează:

Nr. Denumire lucrare Valoare Sursa de finanţare
ert. ( Lei)
O 1 2 3
34 Achiziţionare, împrăştiere şi compactare piatră spartă 296.000 Buget local

- str. Ştefan cel Mare inferior, Crasnei superior, Capitolul 84.02
Spicului şi pentru repararea altor străzi neasfaltate Transporturi
din oraş SubcapitoI84.02.03.03.03

Străzi

39 Reparaţii cabină de comandă la Stadionul "Unirea". 7.800 Buget local
Cap. 67.02 Cultură,
recreere şi religie
SubcapitoluI67.02.05.01
Sport

45 Servicii auxiliare achiziţiei 42.000 Buget local
Cap. 51.02 Autorităţi
executive

I

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respecta~a prevederilor a
2007, cu modificărite ulterioare.
Nr. total al consilierilor locali În funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 11
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 4
Voturi pentru: 11
Voturi Împotrivă: O
Abţineri: O


