ROMÂNIA
JUD. SAlU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSIUUL IDCAL
HOTĂRÂREA

nr. Q,';{-.

din data de 25 aprilie 2018
pentru

(

modificarea şi completarea
lfotărârii
Tăşnad nr. 23/2018 privind Programul

Consiliului Local al Oraşului
de lucrări, pe anul 2018

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judetul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 7383/2018 al Compartimentului
gospodărie comunală
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tâşnad;
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 'Iăşnad nr. 17/2018
privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tăşnad, pe anul201X;
În baza prevederilor art. 20 alin (1) lit. el, h) şi il, precum şi ale an. 23 alin. (1)
şi (2) lit. c] din Legea llf. 27312006 privind finanţele publice locale, cu modificările
ulterioare;
În temeiul prevederilor ali. 36 alin. (1) şi (2) lit. b). ale alin. (4) lit. a), d) şi c],
precum şi ale art. 45 alin. (L) şi (2) lit. a) şi e} din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,
HOTĂ
RĂŞTE:
AJ"t. unic- Anexa Hotărât-ii Consiliului Local tii Oraşului Tăşnad nr. 23/2018
privind Programul de lucrări, pe anul 2018, se modifică la denumirea punctelor nr. 1,
4 şi 13 şi se completează cu punctele llf. 28 şi 29, după cum urmează:
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Achiziţionate
motorină
necesară
pentru
funcţionarea
buldoexcavatoru 1ui şi tractoarelor din dotarea primăriei în
vederea igienizării şi întreţinerii spaţiilor verzi
Materiale publicitare pentru Centrul Naţional de Informare şi
Promovare Turistică Tăsnad
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