ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

~S

HOTĂRÂRE A nr.
din data de 27 mai 2016

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului
Tăşnad nr. 2112016 privind Programul de lucrări, pe anul 2016
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 9561/2016 al Compartimentului de 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.
9/29.01.2016 privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tăşnad, pe anul 2016;
În baza prevederilor art. 20 alin. (1) lit. ee, h) şi i), precum şi ale art. 23 alin. (19
şi (2) lit. c) din Legea 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. 21512001 a administraţiei
publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,
HOT

ĂRĂŞTE:

Art. unic - Anexa Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 21/2016
privind Programul de lucrări, pe anul 2016, se modifică la punctele 2, 3 şi 6 şi se
completează cu punctul 15 la secţiunea "Lucrări oraş", iar la secţiunea "Zona de
agrement, Ştrand termal Tăşnad" se completează cu punctele 3, 4, 5 şi 6, după cum
urmează:
Nr.
crt.
2.

3

Denumire lucrare
LucRĂRI ORAŞ
Reparaţii rigole străzile: Horea, Traian
Vuia şi Rozelor din oraşul Tăşnad.
Reparaţii parcări cu piatră cubică: str. V.
SăIăjan la Sala de spectacole şi parcarea
sala de sport de pe str. Trandafirilor nr. 2
din oraşul Tăşnad.

Valoare
RON

Sursa de finanţare

48.000

45.000

Buget local
Cap.84.00 TransportStrăzi
1

6.
15.

3.

4.
5.
6.

Inchiriat buldoexcavator.
Reparaţii
drumuri
pietruite
Achiziţionare
piatră spartă inclusiv
aştemere şi compactare.
ZONA DE AGREMENT, ŞTRAND
TERMAL TĂŞNAD total din care:
Dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie în
incinta ştrandului, cam pare şi camparea
nouă. ( două lucrări pe sezonul turistic
2016)
Consumabile pentru piscina cu apă rece.
Arbuşti omamentali.
Poartă metalică la intrarea principală a
ştrandului
Termal Tăşnad. (lângă hotelul Marisa)

CONSILIE L
MED. VET. IOA

30.000
41.000

40.000

40.000
20.000
3.000

Venituri
extrabugetare ale
activităţii de ştrand
capitolului bugetar
87.10
Alte acţiuni
economice
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