
 

ROMÂNIA                                                                                                                                                   

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                    

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ          

CONSILIUL LOCAL 
 HOTĂRÂREA 

Nr. 89  Din 25.05.2017 

privind aprobarea sumelor necesare achizitionarii a 4.000 de role de saci menajeri pentru 

colectarea duala a deseurilor, pe fractie umeda si fractie uscata 

 

Consiliul local Tăuţii Măgherăuş întrunit în şedinţa ordinară la data de 25.05.2017 

Având în vedere:  

 raportul de specialitate nr. 4772/ a Serviciului Politia Locala Orasul Tautii Magheraus, 

  raportul de specialitate nr. 4830/2017 al serviciului Financiar Contabil, 

 adresa nr. 522/08.05.2017 a SC Romsalserv SA, inregistrata la Primaria orasului Tautii 

Magheraus cu nr. 4619/16.05.2017 

 avizul favorabil al Comisiei I buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, 

agricultură, gospodărire orăşenească, protecţia mediului, servicii şi comerţ; 

 avizul favorabil al Comisiei II pentru învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate, activităţi 

sportive şi de agrement; 

 avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş,  

 Legea nr. 6 a bugetului de stat pe anul 2017 

 HCL 15/2017 privind aprobarea bugetului local pe 2017 

 conform prevederilor Legii nr.273/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare;  

În temeiul  36 alin 1 si 2, lit. b, d, alin 4, lit. f alin 6 lit.a pct. 9 si 14 şi art. 45 al.2 din  

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art. 1 Se aproba achizitionarea a 4.000 de role de saci menajeri si distribuirea acestora 

populatiei orasului Tautii Magheraus in vederea colectarii duale a deseurilor, pe fractie uscata 

si fractie umeda. 

         Art.2. Se aproba alocarea din bugetul local a sumei necesare  pentru achizitionarea 

rolelor de saci menajeri. 

         Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari, se  desemneaza primarul oraşului 

dl. Ardelean Anton, prin aparatul de specialitate.  

         Art.4.  Prezenta Hotarâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunica la: 

                        - Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş; 

   -Primarul Oraşului Tăuţii Măgherăuş; 

   -Serviciul Financiar Contabil al primariei, 

    -Compartiment Achizitii 

                               -Serviciul Politia Locala  

                              

 
 
                                                                                        Presedinte de ședință 
                                                                                              Butoi Viorel 

                      

                    

 

 

 

                                                                                                                                   Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                                 Bindila Calin Ioan    

 

 

Au fost prezenti  14  consilieri din 14  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                     . 
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