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                                                                            HOTĂRÂREA 

                                                                       Nr. 127 din 21.09.2022  

privind aprobarea Acordului de amplasare și/sau acces la drum comunal/strazi/drumuri publice locale de pe 

raza UAT Tăuții Măgherăuș pentru Lucrari de construire si de desfiintare pentru inchiderea si ecologizarea Minei 

Herja –Iaz de Decantare Bozânta , judetul Maramureș. 

 

 

 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit  în şedinţă ordinară la data de 21.09.2022, 

Având în vedere: 

- Cererea Ministerului  Economiei , Directia Resurse  Minerale - Conversmin SA Bucuresti nr. 6701 din 

27.05.2022, 

- Certificatul de urbanism nr. 54 din 23.03.2022, 

- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. R6701 din 06.06.2022, 

 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată cu modificarile ulterioare; 

       
-   avizul favorabil al  comisiilor de specialitate 1,2 si 3 ale Consiliului Local, 

 

         În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit c şi alin.6 lit a din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

ART.1.  Se aprobă acordul de amplasare și/sau acces la drum comunal/strazi/drumuri publice locale de pe raza UAT 

Tăuții Măgherăuș pentru Lucrari de construire si de desfiintare pentru inchiderea si ecologizarea Minei Herja –Iaz 

de Decantare Bozânta , judetul Maramureș. 

 

ART.2. Ministerului  Economiei , Directia Resurse  Minerale - Conversmin SA Bucuresti  va aduce terenurile utilizate 

la starea inițială, după lucrările de construire si de desfiintare pentru inchiderea si ecologizarea Minei Herja –Iaz de 

Decantare Bozânta , judetul Maramures 
 

 

ART.3.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se încredințează biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

din cadrul primăriei. 

 

ART.4.    Prezenta hotărâre se comunică la: 

                               - Institutia Prefectului Judeţul Maramureş, 

                               - Primarului Orasului Tautii Magherauş, 

                - Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului al primariei, 

                -Ministerului  Economiei , Directia Resurse  Minerale - Conversmin SA Bucuresti, 

                -CEPROMIN S.A DEVA 
                               -Se publică pe site-ul primăriei orașului Tăuții Măgherăuș. 

  

  

 

Președinte de ședință, 

Lauran Marin 

                  

 

                                                                                                                                                              

                                                                                       Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                                              Bîndilă Călin-Ioan 

 

 

 

Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr.127 din 21.09.2022 

5ex.CL/BCI 

 


