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Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş, întrunit de îndată  în şedinţă exordinară în data de 12.12.2022, 

 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul orașului Tăuții Măgherăuș, dl. 

Marinescu Dumitru, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 15616 din 09.12.2022, prin care se 

susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) avizul secretarului general al UAT Tăuții Măgherăuș, 

 

 

În 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, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. - Se aprobă semnarea acordului de amplasare echipamente in cadrul proiectului 

„Elemente de facilitare a intaririi guvernantei locale”, implementat de ASOCIAŢIA „GRUPUL DE 

ACŢIUNE LOCALĂ MARAMUREŞ VEST” – GALMMV . 

 

Art. 2. - Cheltuielile legate de plata utilitatilor ( conexiune Internet si energie electrica ) 

necesare pentru functionarea echipamentelor vor fi suportate din bugetul local pe o perioada de 

minimum 5 ani de la data darii in folosinta a echipamentelor. 

 

 

 

 

 

 

 HOTĂRÂREA 

Nr. 183 din 12.12.2022 

privind aprobarea semnării acordului de amplasare echipamente in cadrul proiectului 

„Elemente de facilitare a intaririi guvernantei locale”, implementat de ASOCIAŢIA „GRUPUL DE 

ACŢIUNE LOCALĂ MARAMUREŞ VEST” – GALMMV 

 

 . 

 



 

Art. 3. - Numărul gospodariilor, institutiilor publice și a operatorilor economici deserviți de 

Proiect, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul orașului 

Tăuții Măgherăuș, dl. Marinescu Dumitru, 

 

 

             Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Maramures; 

- Primarul orasului Tautii-Magheraus; 

- Serviciul financiar-contabil; 

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Maramures; 

- 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.183 din 12.12.2022 

5ex.CL/BCI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 1 la HCL nr. 183 din 12.12.2022 

 

 

Numărul gospodariilor, institutiilor publice și a operatorilor economici deserviți de proiect  

 

 

Nr. total gospodarii deservite 

de proiect  

Nr. total insitutii publice 

deservite de proiect  

Nr. total operatori economici 

deserviti de proiect  

                  4586                     5                     215 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință, 

Mărieș Bogdan - Ioan 

    

 

 

               

 

                                                                                                                                                              

                                                                                       Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                                          Bîndilă Călin-Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


