
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                         
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    
ORAŞUL TAUTII-MAGHERAUS 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                  HOTĂRÂREA  
                                                                       NR.99 din 23.07.2021  

cu privire la aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Someș -Tisa 
prin SGA Maramureș, în vederea executării unor lucrări de reprofilare-decolmatare a unui tronson de curs de 

apă a râului Băița în Orașul Tăuții-Măgherăuș, ca și acțiune preventivă de apărare împotriva inundațiilor 

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

• Adresa nr.5344/22.04.2021, înaintată de către Primăria Orașului Tăuții-Măgherăuș către SGA Maramureș, în 
vederea acordării de către această instituție a sprijinului necesar decolmatării cursului de apă Băița; 

• Răspunsurile SGA Maramureș date solicitării de mai sus – nr.1731/01.07.2021 și nr.2995/22.07.2021; 

• Referatele de aprobare ale Primarului Orașului Tăuții-Măgherăuș nr.8838/12.07.2021 și nr.9341/22.07.2021; 

• Raportul de specialitate nr.8970 din data de 14.07.2021 al Compartimentului Administrarea Patrimoniului; 

• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Tautii-Magheraus; 

• Avizul Secretarului general al oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 
 
        În temeiul art.196 alin.1 lit.a), art.129 alin.1, alin.2 lit.c) și lit.e) şi alin.9 lit.a) din OUG nr.57/2019, 
privind Codul administrativ 

                                                                HOTĂRĂŞTE 

Art.1.  Se aprobă semnarea unui Protocol de colaborare, conform Modelului – Anexa nr.1 la prezenta 

hotărâre, care se va încheia între Primăria Orașului Tăuții-Măgherăuș și Administrația Bazinală de Apă 
Someș -Tisa, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș. 

Art.2. Obiect al acestui Protocol îl constituie executarea unor lucrări de reprofilare-decolmatare a unui 
tronson de curs de apă a râurilor Băița și Lăpuș în Orașul Tăuții-Măgherăuș, ca și acțiune preventivă de 
apărare împotriva inundațiilor. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi semnarea Protocolului de colaborare, se 
încredinţează Primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş, prin aparatul de specialitate. 

 Art.4.  Prezenta se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Maramureş; 
- SGA Maramureş; 
- Primarului oraşului Tăuții-Măgherăuș; 
- Compartimentului Administrarea Patrimoniului; 
- Compartimentului juridic; 
- Se va aduce la cunoștință publică prin afișare/publicare. 

                                                            
 Președinte de ședință, 
Butean Călin-Florin 

                                                                                         
                                                                                            Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                        Bîndilă Călin-Ioan 
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu unanimitate 
Nr.99 din 23.07.2021 
5ex.CL/BCI 


