ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 164 din 31.10.2022
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în orasul
Tăuții-Măgherăuș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la
bugetul local pentru realizarea obiectivului
Consiliul local al orasului Tautii Magheraus intrunit in sedinta ordinara la data de 31.10.2021,
Având în vedere
a)

referatul de aprobare prezentat de către primarul Tăuții Măgherăuș, în calitatea sa
de inițiator, înregistrat cu nr. 13.338/26.10.2022 , din care reiese necesitatea și
oportunitatea aprobării Cererii de finanțare și a Devizului general, constituind un
aport pentru dezvoltarea colectivității;

b)

raportul compartimentului Implementare Proiecte și strategii din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 13304 din 26.10.2022, prin care se
motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea aprobării Cererii de
finanțare și a Devizului general, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivității;

c)

raportul serviciului financiar-contabil

d)

avizul comisiilor de specialitate din carul Consiliului Local al Orasului Tăuții
Măgherăuș,

Constatând necesitatea și oportunitatea aprobării studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi
în orasul Tăuții-Măgherăuș
In conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 95/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea
Programului national de investitii ”Anghel Saligny”, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Administratiei.
In conformitate cu ORDIN nr. 1.333 din 21 septembrie 2021privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de
investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 6 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de
elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice, ale art. 44, alin. 1, ale art. 45, alin. 1 din Legea nr. 273/2006,
privind finanțele locale, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, si al art. 139, alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică - studiul de fezabilitate pentru obiectivul de
investiții „Modernizare străzi în orasul Tăuții-Măgherăuș”, aprobat pentru finanțare prin Programul
național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și
administrației, întocmit de S.C. Costin și Vlad Birou de Proiectare S.R.L. , înregistrată la Orasului Tăuții
Măgherăuș cu nr.26/2022
Art.2 . - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare străzi în
orasul Tăuții-Măgherăuș”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.3. - Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Modernizare străzi în orasul TăuțiiMăgherăuș”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Orasului Tăuții Măgherăuș a sumei de 1.909.073,22
lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6)
din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de
investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021,
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.
Art.5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al Orașului TăuțiiMăgherăuș, în termenul prevăzut de lege:
- Instituției Prefectului - Judeţului Maramureş;
- Primarului Orașului Tăuții-Măgherăuș;
- Compartimentelor implementare Proiecte si Strategii;
- Serviciului financiar-contabil;
- Se aduce la cunostinta publică prin pulicare pe site-ul primăriei.
Președinte de ședință,
Mărieș Bogdan - Ioan

Contrasemnează Secretar general,
Bîndilă Călin-Ioan
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate
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