
ROMÂNIA
JUD. SA TU MARE
ORAŞULTĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. J.,S
din data de 6 martie 2018

privind Programul de lucrări, pe anul 2018

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 3909/2018 al Compartimentului de Gospodărie

Comunală;
Având în vedere Raportul Serviciului Financiar - Contabil şi Raportul

Comisiei Buget Finanţe;
Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr.

12/13.02.2015 privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tăşnad, pe anul 20 15,
cu modificările ulterioare;

În baza prevederilor Legii nr. 27312006 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.l.- Se aprobă Programul de lucrări 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, 215/2001 a administraţiei publice locale,
republlcată În aou12007, cu modificările ulterioare.
Nr. total al consilierilor locali În funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 15
Nr. total al consilierilor locali absenţi: O
Voturi pentru: ]4
Voturi împotrivă: O
Abtineri: O



ROMÂNIA
JUD. SATUMARE
ORAŞUL TÂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA HOTÂRÂREA NR..2~ 12018

Nr. Denumire lucrare Valoare Sursa de finanţare
crt. RON

LUCRĂRI ORAŞ: total, din care 503.250
1. Realizare vestiare la Stadionul Unirea. 30.000 Cap. 67.02 - Cultură,

recreere şi religie
2. Achiziţionare combustibil necesar pentru 9.500 Cap.84.02 - Transporturi

funcţionarea buldoexcavatorului şi tractoarelor din
dotarea primăriei oraşului Tăşnad în vederea
decolmatării şanţurilor şi rigolelor în oraşul Tăşnad
şi satele aoarţinătoare.

3. Achiziţionare tuburi gofrate necesare pentru 15.000 Cap.84.02 - Transporturi
realizare de poduri în oraşul Tăşnad şi satele
aoarţinătoare.

4. Asigurarea combustibilului necesare pentru 40.000 Cap.83.10 - Agricultură,
fucţionarea unui excavator pe şenile ,asigurat de silvicultură, piscicultură
Apele Române în vederea decolmatării Văii şi vânătoare
Ciripicea,

5. Servicii de întreţinere iluminat public 30.000 Cap.70.02 - Locuinţe,
servicii şi dezvoltare,
oublică

6. Servicii de topografie şi cadastru 80.000 Cap.51.02 - Autorităţi
executive

7. Asigurarea de servicii specializate şi consultanţă 25.000 Cap.51.02 - Autorităţi
privind orgamzarea activităţii de prevemre Ş1 executive
protective în domeniul securităţii ţi sănătăţii muncii
în concordanţă cu prevederile Legii319/20 16 şi HG
1425/2006.

8. Servicii de reparare a sistemului de supraveghere 2.000 Cap.51.02 - Autorităţi
video din oraşul Tăşnad executive

9. Achiziţionare materiale necesare pentru fixarea 4.000 Cap.51.02 - Autorităţi
draoelelor pe stâlpii de iluminat din oraşul Tăşnad. executive -

10. Servicii privind analiza comasării instituţiilor de 24.000 Cap.51.02 - Autorităţi
învăţământ din oraşul Tăşnad executive

Il. Servicii de întocmire DALI+CAIET DE SARCINI 50.000 Cap.51.02 - Autorităţi
pentru reabilitarea şi modernizarea sistemului de executive
iluminat public în oraşul Tăşnad

12. Incheierea unui contract de prestări de
...

29.750 Cap.51.02 - Autorităţiservicu
pentru întocmirea" Programului de îmbunătăţire a executive
eficienţei energetice în oraşul Tăşnad"

13. Servicii de întocmire a documentaţiei necesare 119.000 Cap.70.02 - Locuinţe,
pentru obţinerea licenţei pentru un nou foraj de apă servicii şi dezvoltare,
termală. I publică

14. Reparaţii la clădirea administrativă situată în oraşul 20.000 Cap.51.02 - Autorităţi
Tăşnad, str. Zorilor, nr.3. executive

15. Servicii de ecarisaj 25.000 Cap.74.02. - Salubritate
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