
 
 
 

 

 

 
ROMÂNIA                                                                                                

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL 

 
                                                                     HOTĂRÂREA 

                                                        Nr. 73 din 21.04.2022 

 

Privind aprobarea modificării Hotărârii 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". 

 

 

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

21.04.2022, 

 

Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului Marinescu Dumitru; 

- Hotararea Consiliului Local al  orașului Tăuții Măgherăuș nr. 70/11.04.2022 

- Raportul de specialitate nr. 5252 din 20.04.2022 al Compartimentului Implementare Proiecte și 

Strategii 

 

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; 

 

-Având în vedere avizul Secretarului general al Orașului Tăuții-Măgherăuș și al Comisiilor de 

specialitate ale Orașului Tăuții-Măgherăuș; 

-Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

 

     În temeiul art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d) si ale art.139 alin.1 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1. Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea nr. 70 din 11.04.2022 a Consiliului 

Local al orașului Tăuții Măgherăuș, care va avea următorul conținut: 

 

” 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 amplasamentului vestiare 

P+E și terenul aferent, situat în satul Băița, str. 83, nr. 58, județul Maramureș, aflat în proprietatea 

orașului Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, domeniul public, vestiare P+E în suprafață construită la 

sol de 130 mp și terenul aferent  în suprafață de 14.298 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 

55280, nr. topo  55280-C1 și 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. Celelalte articole ale Hotărârii nr. 70 din 11.04.2022 rămân neschimbate. 

 

 

ART.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Tăuții-

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

 

 

ART.4.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.73 din 21.04.2022      

5ex/CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 


