
 
 
 
  

 

 

 
ROMÂNIA                                                                                                

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL 

 

    HOTĂRÂREA 

                                                            Nr. 69 din 11.04.2022 

 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția: 

"Reabilitare, modernizare, dotare și extindere bază sportivă cu tribune, vestiare și dotări, Str. 83, Nr. 58, 

localitatea Băița, oraș Tăuții-Măgherăuș, județul Maramureș" 
 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare întocmite de către dl. Marinescu Dumitru, primarul 

comunei orașului Tăuții Măgherăuș, privind necesitatea reabilitării, modernizării, extinderii și dotării 

bazei sportive  din localitatea Băița, oraș Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, care sunt în interesul 

comunităţii locale, 

- Raportul de specialitate al Compartiment Implementare Proiecte și Strategii nr. 4632 din 08.04.2022, 

-  Prevederile: 

   - art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 Programul 

naţional de construcţii de interes public sau social a O.G.  

nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare, 

   - art. 10 din 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului aprobată 

prin Hotărârea Consiliului local al Oraslui Tătuții Măgherăus  nr. 15/31.01.2018, 

- 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: 

 

                                                                 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și principalii indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții: "Reabilitare, modernizare, dotare și extindere bază sportivă cu tribune, vestiare și dotări, Str. 83, 

Nr. 58, localitatea Băița, oraș Tăuții-Măgherăuș, județul Maramureș", prevăzuți în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Tăuții-Măgherăuș, dl.Marinescu 

Dumitru, prin aparatul de specialitate. 

 

Art.3.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 

                                      Lauber Alexandru          
 

     

                                                                           Contrasemnează, Secretar general, 

                                                                                                                                       Bîndilă Călin-Ioan  

 

 
Au fost prezenți 15 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu unanimitate 
Nr.69 din 11.04.2022      

5ex/CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 
 
 
  

 

 
 

 

Anexă:  

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE: 

"Reabilitare, modernizare, dotare și extindere bază sportivă cu tribune, 

vestiare și dotări, Str. 83, Nr. 58, localitatea Băița, oraș Tăuții-

Măgherăuș, județul Maramureș" 

 

Regim de înălțime =  P + 1Etaj 

Suprafață construită propusă = 130 mp  

Suprafață desfășurată propusă = 260 mp 

Suprafață teren de fotbal = 105 m x 60 m = 6300 mp 

Suprafață construită propusă = Suprafață desfășurată propusă = 84 mp 

 

 

                                               Lei inclusiv TVA/Euro 

Valoarea totală a investiţiei  6.971.107,05 1.409.500,39 

                                 din care C + M 4.601.940,06 930.474,35 

Valoare finanțată prin 

Subprogram („C.N.I.”) 
6.506.621,64 1.315.585,27 

din care C + M 4.427.411,96 895.186,21 

Valoare finanțată prin U.A.T. 

Tăuții Măgherăuș (cheltuieli pentru 

servicii și lucrări finanțate de UAT) 

464.485,41 93.915,12 

din care C+M 174.528,10 35.288,14 

(la  cursul BNR din 22.02.2022, de 1 euro = 4,9458 lei) 

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 


