
 
 
 

 

 

 
ROMÂNIA                                                                                                

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂREA 

                                           Nr. 70 din 11.04.2022 

 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” -  S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "Reabilitare, 
modernizare, dotare și extindere bază sportivă cu tribune, vestiare și 

dotări, Str. 83, Nr. 58, localitatea Băița, oraș Tăuții-Măgherăuș, județul 
Maramureș" 

 

 

Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului Marinesc Dumitru; 

- Hotararea consiliului Local al orașului Tăuții Măgherăuș nr. ” 

- Raportul de specialitate al Compartimentului Implementare Proiecte și Strategii 

nr. 4643 din 08.04.2022, 

- Raportul de specialitate nr. 4685 din 08.04.2022 al Serviciului financiar-contabil, 

 
In conformitate cu prevederile : 

-Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții 

“C.N.I.”- S.A, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Avizul Secretarului general al orasului Tautii-Magheraus; 

 

In temeiul prevederilor art. art.196 alin.1 lit.a), art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.d) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A., pe bază de protocol, 

a terenului situat în satul Băița, str. 83, nr. 58, județul Maramureș, aflat în proprietatea 

orașului Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, în suprafață de 14.298 mp, identificat 

potrivit Cărții Funciare nr. 55280, nr. topo  55280, liber de orice sarcini, în vederea şi pe 

perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii "Reabilitare, 
modernizare, dotare și extindere bază sportivă cu tribune, vestiare și 
dotări, Str. 83, Nr. 58, localitatea Băița, oraș Tăuții-Măgherăuș, județul 
Maramureș". 

 



 
 
 

 

 

Art. 2. (1) Amplasamentele prevăzute la art 1. se predau viabilizate, conform 

documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

      

  (2) Nerespectarea acestei obligativități, constatată la data încheierii protocolului de 

predare sau ulterior acestei date, este de natură a atrage răspunderea beneficiarului, CNI-

SA asigurându-și dreptul legal de acțiune în justiție în vederea sancționării atitudinii 

culpabile a beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalități și acordarea de daune 

interese, când prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul a adus 

atingere drepturilor și intereselor legitime ale “CNI”-SA.    

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către unitatea administrativ-teritoriala orașul 

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș a cheltuielilor pentru racordurile la utilități 

(electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.); 

Art.4. Unitatea administrativ-teritoriala orașul Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș,  se 

obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și 

organizarea șantierului; 

Art.5.  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări 

finanțate de UAT orașul Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș în valoare de 464.485,41 

lei cu TVA. 

Art.6.  Unitatea administrativ-teritoriala orașul Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș  se 

obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația 

acestuia și să asigure mentenanta pe o perioada de minim 15 ani; 

Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului 

Tăuții-Măgherăuș, dl.Marinescu Dumitru, prin aparatul de specialitate. 

 

Art.8.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.70 din 11.04.2022      
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