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HOTĂRÂREA 
Nr. 155 din 06.12.2021 

 
privind aprobarea participării la  “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public”, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici  ai 

proiectului: ,,Modernizare sistem de iluminat public in Orașul Tăuții Măgherăuș, județul 
Maramureș,, 

 

 
Consiliul local al Oraşului Tăuții-Măgherăuș, întrunit de îndată în ședință extraordinară la data de 
06.12.2021 

 
 Având în vedere: 

- Ordinul emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor nr. 1.866 din 12 octombrie 2021 pentru 

aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice a 

infrastructurii de iluminat public; 

-  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 397 din 20.10.2021 privind 

organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul în cadrul Programului privind 

creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public 

- -Referatul de aprobare, prezentat de către primarul Orașului Tăuții-Măgherăuș, în calitatea sa de 
inițiator; 

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu 

nr.14959 din 02.12.2021, 

- Raportul serviciului financiar contabil nr. 15032 din 03.12.2021, 

 - Avizul Secretarului general al Oraşului Tăuţii-Măgherăuş, văzând că au fost îndeplinite prevederile 
Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
-In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

- In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit.a) si lit. b), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit.ee) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Orașului Tăuții Măgherăuș 

 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1. Se aprobă participarea Orașului Tăuții Măgherăuș la “Programul privind creșterea 

eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”, finanțat prin Administrația Fondului pentru 

Mediu. 

Art.2. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor 

eligibile ale proiectului, precum si valorile aferente acestora conform anexelor nr.1 si nr.2. 

Art.3. Se aprobă asigurarea si susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului din bugetul 



local al orasului, precum si valorile aferente acestora conform anexelor nr.1 si nr.2. 

Art.4. Se aprobă documentația tehnico – economică și indicatorii tehnico – economici ai 

obiectivului de investiții propus a fi realizat prin proiectul cu denumirea: ,,Modernizare sistem de 
iluminat public in Orașul Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș,, inclusiv anexele nr.1 si  nr.2. 

Art.5. Se aproba necesitatea, oportunitatea si implementarea investitiei ,,Modernizare sistem 
de iluminat public in Orașul Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș,,. Investitia  se justifică ca 

făcând parte din “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat 

public” avand un impact pozitiv pentru imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră,  prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care sa determine o 

eficienta energetica ridicata si poluare luminoasa minima. 
Art.6. Se aprobă contractarea finanțării, în cazul în care proiectul este selectat spre finantare 

și se desemnează reprezentantul legal al orasului Tăuții Măgherăuș care este potrivit legii primarul 

acesteia dl. Dumitru Marinescu pentru relatia cu autoritatea contractantă. 

Art.7.  Anexa nr.1 si anexa nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.8. Se aproba întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea 

procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

privind achizițiile publice. 

Art. 9. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Orașului 

Tăuții Măgherăuș, dl. Dumitru Marinescu. 

 

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunica: 

- Instituției Prefectului judeţul Maramures, 

-Primarului orașului Tăuții Măgherăuș 

-Administrației Fondului pentru Mediu, 

-Se publică pe site-ul primăriei. 

 

 

                                                                   Președinte de ședință, 
                                                                    Gaie Nicolae-Marin 
       
 

 
                              Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                   Bîndilă Călin-Ioan                                                                                                        
                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                      
Au fost prezenti 13 consilieri din 14 în functie 
Adoptata cu 13 voturi pentru 
Nr.155 din 06.12.2021   

 
 

 


