
                                                                                                                 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 

CONSILIU LOCAL 

 

                 HOTĂRÂREA 

                                                            Nr. 131 din 30.08.2018  
 

Privind aprobarea  întocmirii studiului de fezabilitate privind realizarea extinderii concesiunii 

serviciilor de distribuție a gazelor natural în orașul Tăuții Măgherăuș, cartierele Băița și 

Bozânta Mare. 

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit,  în şedinţă ordinară la data de 30.08.2018 

Având în vedere: 

- Adresa DELGAD GRID S.A NR. 10055/24.08.2018,  

- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 

Văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administrația publică, 

 - avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş;  

- Prevederile H.G.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

Având în  vederea prevederile Legii nr.213/1998 a proprietăţii publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, prevederilor Legii nr.50/1991 republicată cu modificările si completările ulterioare, a 

prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare; 

       Având în vedere prevederile art.36 alin. 4 lit. (e) alin.5 lit. (b)alin.6. lit.(a) pct.1 şi 3,   art.45 

alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările ulterioare 

                                                                          

 

                                                             HOTĂRĂȘTE  

 

. 

Art. 1. Se aprobă  aprobarea  întocmirea studiului de fezabilitate privind realizarea extinderii 

concesiunii serviciilor de distribuție a gazelor natural în orașul Tăuții Măgherăuș, cartierele Băița și 

Bozânta Mare. 

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul orașului Tăuții 

Măgherăuș - dnul Ardelean Anton.  

  Art. 3    Prezenta se comunică la: 

  - Instituția Prefectului - judeţul Maramureş; 

  - Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş; 

  - Compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

    

 Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al 

Oraşului Tautii Magheraus şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Tautii Magheraus. 

                                
                                                             Presedinte de ședință 

                                                               Mureșan Cosmin 

 

                                                 

                                                                                                                 Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                             Bindila Calin Ioan     
 
     

 
Au fost prezenti 10 consilieri din 12 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr . 131/30.08.2018        

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 


