
                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                       

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr.178 din data de 24.11.2022 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

„Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Maramureș” 
 

 

 

 Consiliul Local al Orasului Tautii Magheraus, intrunit de îndată in sedinta 

extraordinara în data de 24.11.2022, 

 

Avand in vedere: 

- Referat de aprobare al primarului, 

- Raport de specialitate nr. 14851 din 23.11.2022 al Serviciului Financiar-Contabil, 

- Adresa VITAL SA nr.5250/21.11,2022, inregistrata la Primaria Tautii Magheraus. 

- Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor – Axa Prioritara 3. 

Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor; 

Obiectivul specific: 3.2 „Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate 

urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei.  

- Indicatorii tehnico-economici a proiectului „Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” transmisa de VITAL SA 

in format electronic; 

- Aviz favorabil al Comitetului tehnico-economic (CTE) din cadrul Operatorului 

Regional VITAL SA nr. 1/21.11.2022 privind Studiul de fezabilitate si indicatorii 

tehnico-economici aferent proiectului „Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” 

 

In conformitate cu prevederile: 

- art. 8 alin (1) si (3), lit. a) si c) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 

51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 12 alin (1), lit. c) din Legea privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare 

nr. 241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fondurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 129 alin (2) lit. b) si lit. d), alin. (7), lit. n) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Contractul de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de 

canalizare aprobat prin hotarare ADI nr. 15/29.10.2008, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI-Maramures, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. d) si art. 196 alin (1) lit. a) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

 



                                

 

                                   HOTARASTE: 

 

 Art. 1 Se aproba Studiul de fezabilitate pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”, in valoare totala de 

1.985.230.068,00  lei, fara TVA, respectiv 401.210.579,00 euro, fara TVA, respectiv partea 

aferenta Orasului Tautii Magheraus in suma de 22.698.563,00 lei, fara TVA, 4.587.329,00 

euro, fara TVA, prevazut in format electronic, in anexa nr. 1 care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 

 Art. 2 Se aproba indicatorii tehncio-economici ai obiectivelor de investitii aferente 

UAT Tautii Magheraus din cadrul proiectului „Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”, cuprinsi in anexa nr. 1 care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

 

 Art. 3 Se acorda mandat special reprezentantului UAT Tautii Magheraus in Adunarea 

Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara – ADI Maramures, sa aprobe 

documentatia tehnico-economica a proiectului „Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” (Studiul de fezabilitate si 

indicatorii tehnico-economici ai Proiectului). 

 

             Art.4 Secretarul General al Primariei Tautii Magheraus va asigura 

comunicarea prezentei hotărâri: 

-  Instituţiei Prefectului-Judeţul Maramures, 

-  Primarului Orasului Tautii-Magherauş, 

- Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară ADI MARAMURES şi VITAL 

S.A, în vederea aducerii la îndeplinire. 

- Serviciului Financiar-Contabil; 

- Se va aduce la cunoștință publică prin publicare 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 13 voturi pentru, 

Dl. Ardelean Anton nu a votat. 

Nr.178 din 24.11.2022 

5ex.CL/BCI 



 

 

 

ANEXA 1 la HCL nr. 178/24.11.2022 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

UAT Tautii Magheraus 

Investitii: 

1 
Extinderea retelei de distributie apa potabila in 
localitatea Tautii Magheraus 

m 5.464,00 
 

1.054.966,00 5.220.078,00 

2 
Extinderea retelei de distributie apa potabila in 
localitatea Merisor 

buc. 345,00 
 

67.307,00 333.042,00 

3 
Extinderea retelei de distributie apa potabila in 
localitatea Busag 

buc. 79,00 
 

11.786,00 58.318,00 

4 
Extinderea retelei de distributie apa potabila in 
localitatea Baita 

buc. 1.301,00 
 

246.674,00 1.220.568,00 

5 
Statii de pompare apa potabila Tautii 
Magheraus 

m 1,00 
 

145.192,00 718.425,00 

6 Statii de pompare apa potabila Baita m 3,00 
 

221.362,00 1.095.321,00 

7 Reabilitare captare suprafata Baita buc. 1,00 
 

71.254,00 352.572,00 

8 
Monitorizare si control hidraulic sistem apa 
Tautii Magheraus 

m 1,00 
 

178.356,00 882.523,00 

9 
Extinderea retelei de colectare apa uzata in 
localitatea Tautii Magheraus 

m 4.683,00 
 

1.639.337,00 8.111.603,00 

10 
Extinderea retelei de colectare apa uzata in 
localitatea Busag 

m 502,00 
 

202.558,00 1.002.277,00 

11 Statii de pompare ape uzate Tautii Magheraus buc. 2,00 
 

172.962,00 855.833,00 

12 Statii de pompare ape uzate Busag m 1,00 
 

89.365,00 442.187,00 

13 
Conducte de refulare ape uzate Tautii 
Magheraus 

m 389,00 
 

66.940,00 331.226,00 

14 Conducte de refulare ape uzate Busag m 368,00 
 

40.845,00 202.105,00 

15 Extindere Statie de Epurare Tautii Magheraus buc. 1,00 
 

378.425,00 1.872.485,00 

TOTAL 
 

4.587.329,00 22.698.563,00 

 

 COFINANTARE BUGET LOCAL (2% din valoarea de investitie eligibila)  

Co-finantare cheltuieli 
eligibile din Bugetul 

Local 

Investitii UAT 
Investitii comune mai 

multor UAT-uri* 

Total valoare cofinantare 
Buget Local + investitii 

comune 

Valoare 
cofinantare 

(Euro) 

Valoare 
cofinantare 

(Lei) 

Valoare 
cofinantare 

(Euro) 

Valoare 
cofinantare 

(Lei) 

Valoare 
cofinantare 

(Euro) 

Valoare 
cofinantare 

(Lei) 

UAT TAUTII 
MAGHERAUS 

79.127,00 391.530,00 7.115,00 35.203,00 86.242,00 426.733,00 

 

* Extindere Statie de Epurare Tautii Magheraus – UAT Tautii Magheraus & UAT Cicirlau  

 

 

 


