ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
ORASUL TAUTII-MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr.149 din 29.10.2021
cu privire la aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Executarea
racordurilor de canalizare în Orașul Tăuții-Măgherăuș, județul Maramureș”

Consiliul local al Oraşului Tăuții-Măgherăuș, întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2021
Având în vedere:
-Referatul de aprobare, prezentat de către primarul Orașului Tăuții-Măgherăuș, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu
nr.13167/19.10.2021, din care reiese necesitatea și oportunitatea aprobării Cererii de finanțare și a Devizului general,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu
nr.13293/21.10.2021, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea aprobării Cererii de
finanțare și a Devizului general, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- Raportul de specialitate nr.13297 din data de 21.10.2021 al Serviciului financiar-contabil;
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Tăuții Măgherăuș, constatând
necesitatea și oportunitatea aprobării Cererii de finanțare și a Devizului general, pentru obiectivul de investiții
"Executarea racordurilor de canalizare în Orașul Tăuții-Măgherăuș, Judetul Maramures";
- Avizul Secretarului general al Oraşului Tăuţii-Măgherăuş, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii nr.52/2003
privind transparența decizională în administrația publică;

În conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr.95/2021 din data de 3 septembrie 2021, pentru aprobarea
Programului national de investitii ”Anghel Saligny”, coordonat de către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Administratiei,
În conformitate cu prevederile art.7 alin.6 din Hotararea Guvernului nr.907/2016, privind etapele de
elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice, ale art.44 alin.1, ale art.45 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind
finanțele locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d) si ale art.139 alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă Cererea de finanțare și Devizul general pentru obiectivul de investiții "Executarea
racordurilor de canalizare în Orașul Tăuții-Măgherăuș, Judetul Maramures".
Art.2. Se constată și susține necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al proiectului.
Art.3. Valoarea totală a obiectivului de investitii, conform Devizului general este de 7,890,782.00 lei
cu TVA, din care C+M 6,998,152.00 lei cu TVA.
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Valoarea totală a obiectivului de investitii – lei cu TVA
Valoarea solicitata de la bugetul de stat – lei cu TVA
Valoarea solicitata de la bugetul local – lei cu TVA
Valoarea calculata conform standardului de cost – lei fara TVA
Costul unitar aferent investitiei – lei fara TVA

7,890,782.00
6,167,900.00
1,722,882.00
6,642,140.00
5,628.93

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Primarul Orașului, prin aparatul
de specialitate.
Art.5. Prezenta se comunica:
 Instituției Prefectului - Judeţului Maramureş;
 Primarului Orașului Tăuții-Măgherăuș;
 Serviciului Urbanism Amenajarea și Administrarea Teritoriului;
 Compartimentului Implementare Proiecte si Strategii;
 Serviciului financiar-contabil;
 Se va aduce la cunoștință publică prin afișare/publicare.

Președinte de ședință,
Cadar Ioan - Cristian

Contrasemnează Secretar general,
Bîndilă Călin-Ioan

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu 15 voturi pentru
Nr.149 din 29.10.2021
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