ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
NR. 128 din 10.08.2016
Privind aprobarea intocmirii studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si a proiectelor tehnice pentru
obiectivele de investiții aferente perioadei 2016- 2020
Consiliul local al orașului Tăuții Măgherăuș întrunit în ședință extraordinară la data de 10.08.2016,
Având în vedere







Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
Avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş,
Vazând ca au fost indeplinite prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;
Luând în considerare prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
În baza prevederilor Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr.340/2015 a bugetului asigurarilor de stat pe
anul 2016, OG 28/2013, Ordin MDRAP 1851/2013, HG 28/2008, Programul National de Dezvoltare Locala.

În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere prevederile art.36 alin.(4) lit. a, art. 45 alin.2 si art.115 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă de lucru la data de 30.12.2014:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă intocmirea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice, dupa caz, potrivit
Normelor Metodologice privind derularea Programului National de Dezvoltare locala, conform listei anexa, in vederea
realizarii obiectivelor de investitii in orasul Tautii Magheraus.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului dnul Anton Ardelean, prin aparatul
de specialitate.
Art. 3 Prezenta se comunică la:
-Instituția Prefectului - judeţul Maramureş;
-Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş;
-Aparatul 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
Marinescu Dumitru

Contrasemneaza SECRETAR
Bindila Calin Ioan
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 in functie
Adoptata cu unanimitate
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