
  ROMÂNIA                                                                                                                                                                                             
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           
CONSILIUL LOCAL                                                                       
                                                             HOTĂRÂRE 

Nr. 73  din  13.05.2016 
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru ” ”Reabilitare strada nr.111,  

L=1,300km  în orașul Tăuții-Măgherăuș”   
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinara de indata la data 

de  13.05.2016 
Având în vedere:  

 Raportul de specialitate al serviciului Urbanism si amenajarea teritoriului nr.             
 avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, vazând ca au fost indeplinite prevederile Legii 

nr.52/2003; 
documentaţia, aferentă obiectivului de investiţii ”Reabilitare strada nr.111,  L=1,300km  în 
orașul Tăuții-Măgherăuș” 

 prevederile Legii nr.213/1998 a proprietăţii publice, cu modificarile si completarile ulterioare,  
a prevederilor Legii nr.50/1991 republicată cu modificările si completările ulterioare, a 
prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare  
Conform prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin.4 lit.d, art. 45 al.2 lit e şi art 126 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificarile ulterioare 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Aprobă indicatorii tehnico-economici şi documentaţia, faza proiect tehnic-detalii de 

execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ” ”Reabilitare strada nr.111,  L=1,300km  în orașul 
Tăuții-Măgherăuș”  după cum urmează:  
Drum în lungime de 1,300km  
Drumul s-a împărțit în două tronsoane :  
  Tronsonul 1-  L=673m de la intersecția cu DC103 și până la Parcarea mare din 
partea superioară a lacului    
  Tronsonul 2 - L=627m de la Parcarea mare din partea superioară a lacului și până la 
accesul în proprietatea privată  din zona digului  
Valoarea totala a investitiei conform devizului general, este: 

Valoare totală:  876.498 lei (cu TVA) şi 194.964 euro  (cu TVA) 
Valoare C+M  740.536 lei (cu TVA) şi 164.721 euro  (cu TVA 

             Art. 2. Se aprobă alocarea de fonduri din bugetul local  al orasului şi alte surse  pentru 
realizarea indicatorilor in proiectul mentionat. 
           Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul orasului dl Ardelean 
Anton, prin aparatul de specialitate. 
           Art. 4.  Prezenta se comunica: 

  -Prefectului - judeţului Maramureş; 
  -Primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 
            -Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului 
  -Serviciului financiar contabil; 
  -Se aduce la cunostinta publica prin afişare, 

 
                                                             Presedinte de ședință 
                                                                     Zaharie Vasile 
                                                                                                             Contrasemneaza  SECRETAR  
                                                                                                                                  Bindila Calin Ioan          
 
Au fost prezenti 13 consilieri din 15 în functie  
Adoptata cu  unanimitate  
Nr . 73/13.05.2016        
5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                             



 


