
 
 
 
 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                     
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                    HOTĂRÂREA 
                                                            Nr.96 din 23.07.2021 
privind aprobarea prelungirii Acordului de reabilitare “Drum de exploatare” nr.9487/22.07.2019,   

încheiat cu S.C. IOAN DRAGOS TRANSPORT S.R.L 

 
Consiliul local al Oraşului Tăuţii-Măgherăuş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
23.07.2021 
 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare al Primarului Orașului Tăuții-Măgherăuș nr.8905/13.07.2021; 
-  Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr.8949/14.07.2021; 

     - Cererea înaintată de către S.C IOAN DRAGOS TRANSPORT S.R.L cu nr. 8047/24.06.2021; 
     - Permisul de exploatare nr.23006/31.08.2020; 
     - Acordul de reabilitare „Drum de exploatare” nr.9487/22.07.2019; 
     - Actul adițional din data de 28.07.2020 la Acordul de reabilitare nr.9487/22.07.2019; 

- Prevederile art.6 lit.g) și art.8 alin.1 din Legea Minelor nr.85/2003, cu modificările și completările 
ulterioare; 

     - Prevederile Ordinului Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr.94/2009; 
     - Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Tautii-Magheraus; 
     - Avizul de legalitate al Secretarului general al Orașului Tăuții-Măgherăuș; 
 
        În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată cu modificarile ulterioare; 
        În temeiul art.196 alin.1 lit.a), art.129 alin.1, alin.2 lit.c) şi alin.6 lit.a) și lit.b) din O.U.G 
nr.57/2019, privind Codul administrativ: 
 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă prelungirea valabilității Acordului de reabilitare “Drum de exploatare”   
nr.9487/22.07.2019, încheiat cu S.C IOAN DRAGOȘ TRANSPORT S.R.L, pentru o perioadă 
de 12 luni, care va începe să curgă de la data semnării noului Act adițional de prelungire. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în sensul perfectării Actului adițional, se 
încredințează Compartimentul juridic și Secretarul general al orașului Tăuții-Măgherăuș. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 
 - Instituției Prefectului – Judeţul Maramureş; 
 - Primarului Orasului Tautii-Magherauş; 
 - Compartimentului juridic; 
 - Serviciului financiar-contabil; 
 - SC IOAN DRAGOȘ TRANSPORT SRL; 
 - Se va aduce la cunoștință publică prin afișare/publicare.   
                                                              
                                                                 Președinte de ședință, 
                                                                  Butean Călin-Florin 

       
                                                                                                      Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                 Bîndilă Călin-Ioan                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu 14 voturi pentru 
Nr.96 din 23.07.2021       
5ex.CL/BCI                                                                                                                      


