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ROMANIA                                                                                                                                                                                
JUDEȚUL MARAMUREȘ                                                              
ORAȘUL TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ                                         
CONSILIUL LOCAL         

HOTĂRÂREA 
                                                                                          Nr.1 din 07.01.2022              

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI 
EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE INTERES LOCAL, PRIN AMENAJARE ALEI 

PIETONALE, CREARE DRUM DE ACCES ȘI PARCĂRI, LA DISPENSARUL UMAN DIN TĂUŢII-
MĂGHERĂUŞ, JUDETUL  MARAMUREȘ” 

 
Consiliul local al Orașului Tăuții-Măgherăuș întrunit în ședința extraordinară la data de 07.01.2022, 

  
Având în vedere: 
 

• Bugetul indicativ – HG 907/2016 măsura 19.2 ( Valori EURO fără TVA) – Anexa III la Contractul de 
finanțare pentru proiectul: „ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE 
INTERES LOCAL, PRIN AMENAJARE ALEI PIETONALE, CREARE DRUM DE ACCES 
ȘI PARCĂRI, LA DISPENSARUL UMAN DIN TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ, JUDETUL  
MARAMUREȘ”;  

• Caracteristicile tehnice ale Proiectului, descrierea investiției și principalii indicatori tehnico-economici 
ai obiectivului de investiții: „ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE 
INTERES LOCAL, PRIN AMENAJARE ALEI PIETONALE, CREARE DRUM DE ACCES 
ȘI PARCĂRI, LA DISPENSARUL UMAN DIN TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ, JUDETUL  
MARAMUREȘ”; 

• Referatul de aprobare al Primarului nr.166/05.01.2022, prin care se susține necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului Implementare Proiecte și Strategii nr.170/05.01.2022, 
prin care motivează, în fapt și în drept, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport 
pentru dezvoltarea colectivității; 

• Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil nr.172/06.01.2022; 
• HCL nr.59/28.03.2019; 
• Art. 120 și art.121 alin.1 și alin.2 din Constituția României, republicată; 
• Art.8 și art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la data de 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
• Art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
• H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;  
• Art.43 alin.4 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
• Avizul Secretarului general al orasului Tautii-Magheraus; 

 
         În temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.a), art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.d) din O.UG nr.57/2019 

privind Codul administrativ: 
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HOTĂRAȘTE 
 
 

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: 

„IMBUNATATIREA SI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE INTERES LOCAL, PRIN 

AMENAJARE ALEI PIETONALE, CREARE DRUM DE ACCES SI PARCARI, LA DISPENSARUL 

UMAN DIN TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ, JUDET MARAMURES;  cu o valoare totală de – 325.137,51 RON 

lei, valoare totală cu TVA - 382.031,61 RON, din care:  

- 132.172,91  RON valoare eligibilă, finanțare nerambursabilă AFIR;  
- 25.112,85 RON – TVA eligibil;  
- 154.749,43 RON valoare neeligibilă;  
- 24.520,36 RON - TVA neeligibil; 
- 38.215,17  RON  fara tva - actualizare OG nr.15/2021-neeligibil; 
- 7.260,89 RON  tva actualizare OG nr.15/2021 - neeligibil. 
- CONSTRUCTII-MONTAJ (C+M):  
- 248.365,59 RON fără tva; 
- 295.568,21 RON inclusiv tva. 
 
Art.2.Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în 
cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 
Art.3.Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor 
de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul 
Proiectului. 
Art.4.Numărul locuitorilor și a operatorilor economici deserviți de Proiect, după caz, precum și 
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Tăuții-Măgherăuș, 
dl.Marinescu Dumitru, prin aparatul de specialitate. 
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al Orașului Tăuții-Măgherăuș, în 
termenul prevăzut de lege: 

- Instituției Prefectului - Judeţului Maramureş; 
- Primarului Orașului Tăuții-Măgherăuș; 
- Compartimentului Implementare Proiecte si Strategii; 
- Serviciului financiar-contabil; 
- Se va aduce la cunoștință publică prin afișare/publicare, la sediul Primăriei Orașului 
Tăuții-Măgherăuș, precum și pe pagina de internet a instituției; 
 

 
Președinte de ședință, 

           Gaie Nicolae-Marin              

                                                                           Contrasemnează, Secretar general, 
                                                                                                                      Bîndilă Călin-Ioan  
 
Au fost prezenți 14 consilieri din 14 în functie 
Adoptata cu unanimitate 
Nr.1/07.01.2022       
5ex/CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                        


