
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. "t:\i
din data de 29 martie 2018

privind aprobarea Listei de investitii propuse a fi cuprinse Îo bugetul local al
oraşului Tăşnad pe aoul2018

Consiliul Local al Oraşului Tăşnadjudeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. G.~\ 12018 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;

În baza prevederilor Legii nr. 27312006 privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art. I-Se aprobă Lista de investiţii propuse a fi cuprinse în bugetul local al
oraşului Tăşnad pe anul 2018.

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

\ CONTIMSEMNEAZĂ,
SECRET RUL ORAŞULUI,

SERG U-IONEL RUTA
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ROMÂNIA
JUDEŢULSATUMARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. -S;-':l 12018

Lista de investiţii
propuse a fi cuprinse În bugetul local al oraşului Tăşnad pe aoul2018
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