ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 166 din 31.10.2022
Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„PROIECT INTEGRAT PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE SERVICII
EDUCAȚIONALE ȘI CULTURALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN ORAȘUL TĂUȚII
MĂGHERĂUȘ, JUDEȚUL MARAMUREȘ”

Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 9B Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale
Obiectivul specific 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din
România
Apel de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI
Consiliul Local al oraşului Tăuţii Măgherăuş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, în data
de 31.10.2022
Ţinând cont de:
- referatul de aprobare prezentat de către primarul Tăuții Măgherăuș, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat cu nr. 13148/27.10.2022;
- raportul compartimentului Implementare Proiecte și strategii din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 13383 din 27.10.2022
Analizând prevederile:
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice,
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. „b”, alin. 4 lit. „d”, art. 115 alin.(1), lit. „b”
coroborat cu art. 45 alin. (1), din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se actualizează indicatorii tehnico-economici pentru investiţia „PROIECT INTEGRAT
PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE SERVICII EDUCAȚIONALE ȘI
CULTURALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ,
JUDEȚUL MARAMUREȘ”, prin actualizarea devizului general aferent obiectivului “reabilitarea
Muzeului Satului ”Acasă””, conform descrierii din Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului integrat:
Valoarea totală a investiţiei, fără T.V.A.:
total general = 8.320.811,70 lei
din care C+M = 5.772.164,35 lei
Valoarea totală, inclusiv T.V.A.:
total general = 9.888.546,93 lei
din care C+M = 6.868.875,59 lei
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş, prin
Compartimentul Implementare Proiecte și Strategii din cadrul primăriei oraşului Tăuţii
Măgherăuş.
Art. 4. - 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;
- 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
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