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ROMÂNIA                                                                                                                                                                                      
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 
CONSILIUL LOCAL 

  
                                                                
                                                                           HOTĂRÂREA  
                                                                            Nr. 110  din 30.08.2021   

privind modificarea Hotărârii nr. 208 din 23.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
econmici pentru proiectul “Achiziții echipamente de protecție pentru prevenirea și 

diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS-CoV-2”. 
  
 

            
Consiliul Local al oraşului Tăuţii Măgherăuş, întrunit de îndată în şedinţa extraordinară în data 

de 30.08.2021, 

Ţinând cont de: 

- referatul de aprobare al primarulu. 

-raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Implementare Proiecte și Strategii nr. 10836 

din 27.08.2021, 

-  raportul de specialitate al serviciului financiar contabil nr. 10855 din 27.08.2021, 

- HCL 108 din 23.11.2021, 

- solicitarea de clarificări nr. 1 din data de 03.08.2021, 

Ţinând cont de prevederile: 

Ghidului specific aferent apelului de proiecte pentru Programul Operațional Infrastructură 

Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, 

Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie 

generată de virusul SARS-COV-2, 

Având în vedere avizul secretarului municipiului și al comisiilor de specialitate, 

Potrivit prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

     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 
HOTĂRĂȘTE, 

 
 
 

Art. 1 Se modifică Art.2 a Hotărârii nr. 208 din 23.11.2020 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul “Achiziții echipamente de protecție pentru prevenirea și 

diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS-CoV-2” după cum urmează: 

 

“Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției, astfel: 

 Valoarea totală a proiectului: 597.470,16 lei (inclusiv T.V.A.), din care valoarea eligibilă 

568.079,16 lei (inclusiv T.V.A.) și valoare neeligibilă 29.391,00 lei (inclusiv T.V.A.)” 
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Art. 2 Celelalte articole ale Hotărârii nr. 208 din 23.11.2020 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul “Achiziții echipamente de protecție pentru prevenirea și 

diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS-CoV-2” rămân neschimbate. 

 

Art. 3 Sumele aferente cererii de finanțare vor fi incluse în bugetul orașului Tăuții Măgherăuș, 

în vederea decontării/rambursării ulterioare.  

 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş, prin 

serviciul Impementare Proiecte și strategii din cadrul primăriei oraşului Tăuţii Măgherăuş. 

 

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei prefectului judeţului Maramureş; 

- Primarului Oraşului Tăuţii Măgherăuş; 

- Compartimentului Proiecte și Strategii, 

- Serviciului Financiar-contabil 

- Se publică pe site-ul Primăriei. 

 

 

                                                                  Președinte de ședință, 

                                                                  Pop Călin Dumitru 

       

                                                                         

                              Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                   Bîndilă Călin-Ioan 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       

Au fost prezenti 13 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu 13 voturi pentru 

Nr.110 din 30.08.2021     

5ex.CL/BCI                                                                                                                      

 

 


