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ROMÂNIA                                                                                                                                                                                      
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 
CONSILIUL LOCAL 

  
 
                                                      
                                                                      HOTĂRÂREA  
                                                                       Nr. 111  din 30.08.2021   

privind aprobarea asigurării și susținerii contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor 

eligibile, aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin 

program și aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ,,Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice din orașul Tăuții Măgherăuș– Școala gimnazială Ion Șugariu corp clădire B, 

localitatea Băița și Școala Generală cu clasele I-IV din localitatea Bușag”  

 
 

            
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. 10857 

din 27.08.2021, 
- raportul de specialitate al serviciului financiar contabil nr. 10856 din 27.08.2021, 

         - In conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
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 aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor 
eligibile, în procent de 10%, reprezentând 278.394,59 lei inclusiv TVA, din valoarea totală a 
investiției de 5.033.151,90 lei cu TVA inclus, ale obiectivelor din proiectul ,,Creșterea eficienței 
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice din orașul Tăuții Măgherăuș – 
Școala gimnazială Ion Șugariu corp clădire B, localitatea Băița și Școala Generală cu clasele I-IV din 
localitatea Bușag” propus spre finanțare prin Programului privind creşterea eficienţei energetice şi 
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, aprobat 
prin ORDINUL MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR nr. 2.057 din 16 noiembrie 
2020 
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 Art.2. – Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor care nu sunt cuprinse la 
finanțare, în valoare totală de 2.250.206 lei inclusiv TVA, pentru obiectivele din proiectul ,,Creșterea 
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice din orașul Tăuții 
Măgherăuș – Școala gimnazială Ion Șugariu corp clădire B, localitatea Băița și Școala Generală cu 
clasele I-IV din localitatea Bușag” 

 

Art.3. – Se aprobă documentațiile tehnico-economice faza DALI, nr.18/ 2021 și 19/2021, 
elaborate de proiectant general S.C. BRILIO CONCEPT S.R.L. și indicatorii tehnico-economici 
pentru obiectivele de investiţie din proiectul ,,Creșterea eficienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădirile publice din orașul Tăuții Măgherăuș – Școala gimnazială Ion 
Șugariu corp clădire B, localitatea Băița și Școala Generală cu clasele I-IV din localitatea 
Bușag”conform DevizelorGenerale, , ce constituie Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4.  –Se mandatează Primarul orașului Tăuții Măgherăuș pentru semnarea documentelor 
necesare investiției; 
 

  Art.5. -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.111 din 30.08.2021     

5ex.CL/BCI                                                                                                                      

 


