ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 85 din 17.05.2022
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului:
„Ansamblul de locuințe sociale pentru tinerii aflati in dificultate din Oraș Tăuții Măgherăuș, Jud.
Maramureș”
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 - Fondul
local.
Consiliul local al Oraşului Tăuții-Măgherăuș, întrunit de îndată în ședință extraordinară la data de
17.05.2022,
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare al primarului UAT Tăuții Măgherăuș, Dl. Marinescu Dumitru,
- Raportul de specialitate nr. 6260 din 16.05.2022 al Compartimentului Implementare Proiecte și
Strategii
- Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al orașului Tăuții
Măgherăuș, judetul Maramureș;
În baza prevederilor:
- Planului Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 2021);
- Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea
Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și
reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 - Fondul local;
- Ordonanța de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri
pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență;
- HOTĂRÂRE nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și
reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare
și reziliență;
-

art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 6, lit. a) și c), alin 7), lit. d) și ale art. 196 alin. (1), lit.
a), alin. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă proiectul „Ansamblul de locuințe sociale pentru tinerii aflati in dificultate din Oraș Tăuții
Măgherăuș, Jud. Maramureș””, inclusiv anexa nr. 1 privind descrierea sumară a investiţiilor propuse a
fi realizate prin proiect care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă nota de fundamentare a investiției „„Ansamblul de locuințe sociale pentru tinerii aflati in
dificultate din Oraș Tăuții Măgherăuș, Jud. Maramureș””, conform anexa nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă depunerea proiectului „Ansamblul de locuințe sociale pentru tinerii aflati in dificultate din
Oraș Tăuții Măgherăuș, Jud. Maramureș” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al
României, Componenta 10 - Fondul local, I.2 Construirea de locuinte nZEB plus pentru tineri/locuinte
de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant.
Art.4. Se aprobă cheltuielile eligibile legate de:
I.2 Construirea de locuinte nZEB plus pentru tineri/locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si
invatamant.
Valoare
Valoare max.
Valoare max.
Denumire obiect
euro fără TVA
Mp.
euro fără TVA
lei fără TVA
/mp
Suprafață construita loc
sociale loc Nistru, teren cu Nr.
794
2592
2.058.048,00
10.131.152,89
cadastral 61935
Suprafață construita loc
sociale loc Nistru, teren cu Nr.
794
1296
1.029.024,00
5.065.576,44
cadastral 62022
Total valoare eligibilă:
3.087.072,00
15.196.729,33
Curs Inforeuro aferent lunii mai 2021: 1 euro=4,9227 lei
Art.5. Orașul Tăuții Măgherăuș se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură
implementarea proiectului „Ansamblul de locuințe sociale pentru tinerii aflati in dificultate din Oraș
Tăuții Măgherăuș, Jud. Maramureș”, astfel cum acestea vor rezulta din documentația tehnicoeconomică ce se va întocmi în etapa de implementare.
Art.6. Se aprobă reprezentarea Orașul Tăuții Măgherăuș în relația cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației de către Primarul Orașului Tăuții Măgherăuș, Dl. Marinescu Dumitru
Art.7. 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 publicare 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
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