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                              HOTĂRÂREA  
                Nr.11 din 08.03.2021 

                        Privind aprobarea modificării HCL nr. 60 din 22.05.2018 
privind aprobarea  proiectului “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor vacante și 

neutilizate din zona centrală a orașului Tăuții-Măgherăuș” si a cheltuielilor aferente 
 
 

 
Consiliul local al orasului Tautii Magheraus  intrunit de îndată  in sedinta extraordinara la data 
de 08.03.2021, 
 
 
Având în vedere 

• Raportul de specialitate al serviciului Implementare proiecte și strategii nr. 2862 din 
04.03.2021, 

• Raportul de specialitate al serviciului Financiar-Contabil nr. 2879 din data de 
05.03.2021, 

• HCL nr. 60 din 22.05.2018, 
• Avizul secretarului orașului Tăuții Măgherăuș; 
• Necesitatea încheierii unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 2847/ 

03.08.2018. 
 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. a, art. 129, alin. 2, lit. b și c, alin. 4, lit. d din 
OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
  

           H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 Se aprobă modificarea art. 1 și art. 3 din Hotărârea nr. 60 din 22.05.2018 a Consiliului 
Local Tăuții Măgherăuș, și vor avea următorul conținut: 

”Art.1 Se aproba proiectul „Reconversia și refuncționalizarea terenurilor vacante și 
neutilizate din zona centrală a orașului Tăuții Măgherăuș” in vederea finantarii 
acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, 
proprietatea de investitii 5.2, nr. apelului de proiecte POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni. 

Art.3 Se aproba contributia proprie in proiect a orasului Tautii Magheraus în valoare 
de 558.817,59 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 
164.417,38 lei, reprezentand cofinantarea proiectului „Reconversia și 
refuncționalizarea terenurilor vacante și neutilizate din zona centrală a orașului Tăuții 
Măgherăuș”.” 

 

Art.2 Celelalte articole din Hotărârea nr. 60 din 22.05.2018 rămân neschimbate. 



 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orasului Tautii 
Magheraus, dl. Dumitru Marinescu, prin aparatul de specialitate. 
 
 
Art. 4   Prezenta se comunica la: 

     -  Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş; 
           -  Primarul Orasului Tautii Magheraus; 
           -  Serviciul financiar contabil al primariei, 
           -  Compartimentul implementare proiecte și strategii, 
           -  Se publică pe site-ul primăriei orașului Tăuții Măgherăuș. 
 
 
 
                                                                Președinte de ședință, 
                                                                  Bocuț Ancuța-Ioana 

       
 
 
 
 
 

                                                                               Contrasemnează Secretar general, 
                                                                                                            
Bîndilă Călin-Ioan  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                       
Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu unanimitate 
Nr. 11 din 08.03.2021       
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