ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 82 din 31.05.2016
privind imputernicirea domnului Ardelean Anton, primar al orasului Tautii Magheraus sa reprezinte
UAT Tautii Magheraus in proiectul „Amenajare Centru Civic din Orasul Tautii Magheraus”

-

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinara, de indata, in
31.05.2016
Având în vedere:
Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte si Achizitii nr 51691/30.05.2016
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tautii Magheraus
Tinand cont de prevederile legale:
Cerintele prevazute in Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul
prioritatii de investitie 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării
orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de
reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.
În temeiul prevederilor art. 62, alin. 1, art 63 alin 1lit. d) coroborat cu alin. 5, lit. a), respectiv
art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se imputerniceste primarul orasului Tautii Magheraus sa reprezinte UAT Tautii
Magheraus in proiectul „Amenajare Centru Civic din Orasul Tautii Magheraus.”
Art. 2 Proiectul „Amenajare Centru Civic din Orasul Tautii Magheraus” va fi depus in cadrul
Programului Operational Regional, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea,
protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de
acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și
promovării măsurilor de reducere a zgomotului.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orasului Tautii
Magheraus
Art.4 Prezenta se comunica la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
- Primarul oraşului;
- Compartimentul Proiecte si Achizitii al primariei,
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