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HOTARAREA  
 Nr. 81 din 31.05.2021  

Privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT Tăuții Măgherăuș în domeniul privat al 
UAT Tăuții Măgherăuș a stației de reglare măsurare gaze – SRM din Bozânta Mare, precum și 

aprobarea casării și valorificării acesteia. 
 
 
 

            Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit  in sedinta ordinara la data de  31.05.2021 

Având în vedere:  

 Raportul de specialitate al Compartimentului Administrare Patrimoniu nr. 6818 din 26.05.2021, 

 Raportul de specialitate al serviciului Financiar Contabil nr. 6939 din 27.05.2021 

 Referatul de aprobare al primarului, 

 Având în vedere că stația de reglare măsurare gaze – SRM din Bozânta mare nu a mai fost folosită de 

aproximativ 20 de ani, coroborat cu prevederile Normelor tehnice specifice SNT privind Mentenanța 

Stațiilor de Reglare Măsurare stabilite prin Decizia ANRE nr. 2453 din 30.09.2010 – aceasta nu mai 

prezintă siguranță în exploatare, 

 Avizul favorabil al  comisiilor de specialitate 1,2 si 3 ale Consiliului Local, 

 Vazînd ca au fost indeplinite prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala, 

 
         In 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, 
 

 
 

HOTARASTE: 
 

 

   Art. 1.  Se aprobă trecerea din domeniul public al UAT Tăuții Măgherăuș în domeniul privat al UAT 
Tăuții Măgherăuș a stației de reglare măsurare gaze – SRM din Bozânta Mare. 

 
   Art. 2.  Se aprobă casarea stației de reglare măsurare gaze – SRM din Bozânta Mare. 

 
   Art. 3.  Se aprobă valorificarea prin vânzare a stației de reglare măsurare gaze – SRM din Bozânta 

Mare. 

 
   Art. 4.  Suma obținută din valorificarea stației de reglare măsurare gaze – SRM din Bozânta Mare, va 
fi alocată Bisericii Ortodoxe din Bozânta Mare. 

 

           Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul orasului dl Marinescu Dumitru, 
prin aparatul de specialitate. 

 
 



 
 

            Art.4   Prezenta se comunica la: 

     -  Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş; 
           -  Primarul Orasului Tautii Magheraus; 

           -  Serviciul financiar contabil al primariei, 
           -  Compartimentului Administrare Patrimoniu;    

           -  Se publică pe site-ul primăriei orașului Tăuții Măgherăuș. 
 

 
 

 
 

                                                                Președinte de ședință, 

                                                                  Bocuț Ancuța-Ioana 

       

 

 

 

 

                                                                                                      Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                 Bîndilă Călin-Ioan 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate. 
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