
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 

CONSILIUL LOCAl 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr.180 din data de 24.11.2022 

privind participarea Orasului Tautii Magheraus la cofinanţarea proiectului „Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul 

Maramures" 

 

 

 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” - art.1.8.2 Ratele de cofinanțare 

a proiectelor;  

- 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” 

 

În conformitate cu prevederile : 

- art.8 alin.(1) şi (3) lit.a) şic) şi art.44 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.12 alin.(1) şi c) din Legea privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 

nr.241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.44 alin.(1) din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2 006 , cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art.129 alin .(2) lit.b) şi lit.d) şi alin.(7) lit.n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 

privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulte rioare ; 

- Contractului de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

aprobat prin hotarare ADI nr.15/29.10.2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit. d şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 



 

 

                                                 HOTĂRĂŞTE: 

 

     Art.1 Se aprobă participarea Orasului Tautii Magheraus  la  cofinanţarea  proiectului "Proiectul 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș", cu suma 

totală de 79.127,00 euro, fără TVA, respectiv 391.530,00 lei, fără TVA, reprezentând contribuţia 

Autoritatii Locale de 2 % din valoarea eligibilă a investiţiilor aferente Orasului Tautii Magheraus. 

 

 

          Art.2 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.180 din 24.11.2022 

5ex.CL/BCI 

 
 
 
 
                                                                                                      

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Anexa nr 1 la HCL 180/24.11.2022 

 

 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 


