
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREȘ 

ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA  

 NR. 49 DIN 11.02.2022 

Privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie ,,Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Orașul Tăuții Măgherăuș” și aprobarea 
asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile prin program. 

 

 
Consiliul Local al orașului Tăuții Măgherăuș, judeţul Maramureș, întrunit în şedinţa ordinara la data 

de 11.02.2022; 

In conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

- Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 1669 din 11.02.2022 întocmit de către Compartimentul 

Implementare Proiecte si Strategii, 

- Raportul de specialitate nr. 1665 din 11.02.2022 al Serviciului financiar-contabil, 

- Referatul de aprobare al primarului, 

- 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 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 Art.1. – Se aprobă documentația tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate nr. 144.2.1 / 
15.12.2021, elaborată de proiectant general S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L. și indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie ,,Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Orașul Tăuții 

Măgherăuș”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Valoare totală a investiției este de 1.042.979,30 lei cu TVA inclus. 

 

Art.2. – Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile, în valoare totală de 

92.979,30 lei inclusiv TVA, pentru obiectivul de investiţie ,,Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

Orașul Tăuții Măgherăuș”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3. (1) –Se mandatează Primarul orașului Tăuții Măgherăuș pentru semnarea documentelor 

necesare investiției; 

(2) Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului orașului Tăuții Măgherăuș. 
 

 

             Art. 4. Prezenta hotărâre se comunica: 

- Instituției Prefectului judeţul Maramures, 

-Primarului orașului Tăuții Măgherăuș 

- Compartimentul Implemetare Proiecte și Strategii, 

- Serviciului financiar-contabil, 

- Se publică pe site-ul primăriei. 

 

 

                                              Președinte de ședință, 

        Gaie Nicolae-Marin              

                                                                           Contrasemnează, Secretar general, 

                                                                                                                                   Bîndilă Călin-Ioan  

 

Au fost prezenți 15 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr.49 din 11.02.2022      
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