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ROMÂNIA                                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    

ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 

CONSILIUL LOCAL  

 

                                                                    HOTĂRÂREA 

Nr. 114 din 19.08.2022 

privind aprobarea participarii Orașului Tăuții-Măgherăuș la „Programul privind cresterea eficientei 

energetice a infrastructurii de iluminat public” si a devizului general pentru proiectul 

„EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN U.A.T. 

ORAȘUL TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ, JUDEȚUL MARAMUREȘ” 

 

 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit de îndată în şedinţă extraordinara la data 

de 19.08.2022 

 

 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare al primarului UAT Tăuții Măgherăuș, Dl. Marinescu Dumitru,  

-Raportul de specialitate nr. 10199 din 18.08.2022 al Compartimentului Implementare Proiecte și 

Strategii; 

- Raportul de specialitate al Serviciului Financiar- Contabil nr. 10204 din 18.08.2022; 

- Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al orașului Tăuții 

Măgherăuș, judetul Maramureș; 

- Avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 

nr.52/2003 privind transpareţa decizională; 

- Ordinul emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor nr. 1947 din 13 iulie 2022 pentru aprobarea 

Ghidului de finantare a Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat 

public; 

- Dispozitia presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu, nr. 280 din 21.07.2022 privind 

organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finantare in cadrul Programului privind cresterea 

eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

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

completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art.1.- Se aprobă participarea Orașului Tăuții-Măgherăuș, in calitate de solicitant de finantare, la 

„Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public”  cu proiectul: 

„EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN U.A.T. 

ORAȘUL TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ, JUDEȚUL MARAMUREȘ”. 
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Art.2.- Se aprobă devizul general al obiectivului de investitii „EFICIENTIZAREA SI 

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN U.A.T. ORAȘUL TĂUȚII-

MĂGHERĂUȘ, JUDEȚUL MARAMUREȘ”,  conform Anexei nr. 1 – Deviz General, inclusiv Anexa 

2 privind descrierea sumară a obiectivului de investiție, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3.- Se aprobă valoarea totală a proiectului „EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA 

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN U.A.T. ORAȘUL TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ, JUDEȚUL 

MARAMUREȘ”, în cuantum de 2.954.072,42 lei (inclusiv TVA), din care: 

a) Valoarea totala eligibila 2.934.182,82 lei (inclusiv TVA); 

b) Valoare totala neeligibila ce va fi sustinuta financiar din surse proprii 19.889,60 lei (inclusiv 

TVA);  

c) Finantare nerambursabila in procent de 100 % din cheltuielile totale eligibile ale proiectului, in 

valoare de 2.934.182,82 lei (inclusiv TVA). 

Art.4.- Se aprobă contractarea finantarii si se desemneaza primarul Orașului Tăuții-Măgherăuș, dl. 

Marinescu Dumitru, să reprezinte solicitantul in relatia cu Autoritatea Administratia Fondului pentru 

Mediu. 

Art.5.- Se împuternicește Primarul Orașului Tăuții-Măgherăuș, Dl. Marinescu Dumitru, să semneze 

toate actele necesare în numele Orașului Tăuții-Măgherăuș. 

 

Art.6.- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Orașului Tăuții-

Măgherăuș. 

 

Art.7.- Prezenta hotărăre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe site-ul Orașului Tăuții-

Măgherăuș. 

 

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; 

 

 

 

 

Președinte de ședință, 

Lauran Marin 

                  

 

                                                                                                                                                              

                                                                                       Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                                Bîndilă Călin-Ioan 

 

 
 
Au fost prezenti 13 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr.114 din 19.08.2022 
5ex.CL/BCI 

 


