
Page 1 of 2 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    

ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 

CONSILIUL LOCAL  

 

                                                                     HOTĂRÂREA 

Nr. 133 din 21.09.2022 

Privind aprobarea participării UAT Orașul Tăuții Măgherăuș în cadrul Programului privind 

casarea autovehiculelor uzate în conformitate cu Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor nr. 2261 / 23.08.2022 și a sumelor necesare reprezentând finanțarea pentru casarea și 

radierea autovehiculelor uzate solicitate în cererea de finanțare 

 

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

21.09.2022 

 

 

Având în vedere: 

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

-Raportul de specialitate nr. 10776 din 01.09.2022 al Compartimentului Implementare Proiecte și 

Strategii; 

- Raportul de specialitate al Serviciului Financiar- Contabil nr. 11376 din 14.09.2022; 

- 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; 

- prevederile ghidului solicitantului Programului privind casarea autovehiculelor uzate aprobat prin 

Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2261 / 23.08.2022 

- 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 U.A.T. Orașul Tăuții Măgherăuș în cadrul Programului privind casarea 

autovehiculelor uzate în conformitate cu Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2261 / 

23.08.2022. 

Art.2. – Se aprobă sumele necesare reprezentând finanțarea pentru casarea și radierea autovehiculelor 

uzate solicitate în cererea de finanțare, respectiv suma de 150.000 lei, pentru un număr de 100  

autovehicule uzate. 

 

Art.3.- Se împuternicește Primarul Orașului Tăuții-Măgherăuș, Dl. Marinescu Dumitru, să semneze 

toate actele necesare în numele Orașului Tăuții-Măgherăuș. 
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Art.4.- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Orașului Tăuții-

Măgherăuș. 

 

Art.5.- Prezenta hotărăre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe site-ul Orașului Tăuții-

Măgherăuș. 

 

Art.6.- 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 14 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 
Nr.133 din 21.09.2022 

5ex.CL/BCI 

 

 


