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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI                                               

TĂUŢII MĂGHERĂUŞ  

 

 

HOTĂRÂREA 

 NR.176 DIN 18.11.2022 

privind completarea Registrului local al spațiilor verzi aparţinând domeniului public al 

orașului Tăuții Măgherăuș, prin includerea în registru a terenului care a făcut obiectul 

proiectului  „Parc de relaxare şi agrement Hoşteze, Oraş Tăuţii Măgherăuş” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tăuţii Măgherăuş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18.11.2022, 

Ţinând cont de referatul nr. 14.442 / 16.11.2022 întocmit de către Compartimentul 

Implementare Proiecte și Strategii, 

Având în vedere: 

- prevederile Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul 

prioritatii de investitie 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării 

orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de 

reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, capitolul 5 

– Procesul de evaluare 

- prevederile Contractului de finanțare nr. 2728 / 20.07.2018, Anexa 1 Condiții Specifice, 

Secțiunea II, art. 1, alin (1, (2) și (3), pentru proiectul  „Parc de relaxare şi agrement Hoşteze, Oraş 

Tăuţii Măgherăuş” COD SMIS 118763 

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 77 / 05.08.2022  aferent investiției 

„Amenajare Parc de relaxare şi agrement Hoşteze, Oraş Tăuţii Măgherăuş” 

- referatul de aprobare al primarului, 

-Avizul de legalitate al Secretarului general al Orașului Tăuții-Măgherăuș; 

Ținând cont de H.C.L. nr. 170 / 16.11.2016 de aprobare a Registrului Local al Spațiilor verzi 

aparținând domeniului public al Orașului Tăuții Măgherăuș 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin (2), lit. b) și lit.c), art. 136 alin.(1), din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, art.16, alin.(1), 

art.17, alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea 

spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu  modificările și completările  ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (3) lit.g și art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

             ART.1 – Se completează Registrul local al spațiilor verzi aparţinând domeniului public al 

orașului Tăuții Măgherăuș, prin includerea terenului care a făcut obiectul proiectului ”Parc de 

relaxare şi agrement Hoşteze, Oraş Tăuţii Măgherăuş” COD SMIS 118763, contract de finanțare 

nr. 2728 / 20.07.2018, prin POR 2014-2020, axa 5, PI 5.2., în suprafață de 68.798 mp, identificat 

prin Extras CF nr. 57446, anexă la prezenta hotărâre. 
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             ART.2 - Registrul spaţiilor verzi completat cu suprafața de 68.798 mp, spaţiu verde, 

reprezentând teren aferent investiției ”Parc de relaxare şi agrement Hoşteze, Oraş Tăuţii 

Măgherăuş” COD SMIS 118763, contract de finanțare nr. 2728 / 20.07.2018, prin POR 2014-2020, 

axa 5, PI 5.2., în suprafață de 68.798 mp, identificat prin Extras CF nr. 57446, va însuma o suprafaţă 

totală de 68.798,00 mp. 

              

ART.3 - Primarul orașului Tăuții Măgherăuș va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri ce urmează a fi înaintată Instituției Prefectului Maramureș în vederea exercitării 

controlului de legalitate. 

 

           ART.4. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul UAT Oraş Tăuţii Măgherăuş în 

vederea ducerii sale la îndeplinire: 

- Primarului Oraşului Tăuţii Măgherăuş 

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş 

- Compartimentului Implementare Proiecte și Strategii 

- Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

- 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 14 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr.176 din 18.11.2022 

5ex.CL/BCI 

 


