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ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                          

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                                                                 

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                                                                                                                        

PRIMAR 

 

 

    D I S P O Z I Ț I A 

Nr. 95  din 17.02.2023     

 

referitoare la convocarea Consiliului Local al  Oraşului Tăuţii-Măgherăuş  în şedinţă 

ordinară în data de 24.02.2023, ora 13.00
 

 

 

     Primarul Oraşului Tăuţii-Măgherăuş, dl.Marinescu Dumitru, 

 

        Având în vedere prevederile art.133 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

   În baza dispoziţiilor art.134 alin.1 lit.a) și art.196 alin.1 lit.b) din. OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ: 

 

 

                                                                 D I S P U N: 

 

 

Art.1. Convocarea, în şedinţă ordinară, a Consiliului Local al Oraşului Tăuţii-Măgherăuş pentru 

data de 24.02.2023, ora 13.00,  în  Sala de  Consiliu a Primăriei Orașului Tăuții-Măgherăuș, cu 

următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect privind însuşirea raportului elaborat de domnul Primar Marinescu Dumitru  

privind starea economică, socială şi de mediu a Orașului Tăuții Măgherăuș pe anul 

2022, activitatea administraţiei publice locale în anul 2022. 

2. Proiect privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic 

din cadrul Liceului Tehnologic „Traian Vuia” din Orașul Tautii-Magheraus, care au 

solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare pentru lunile noiembrie și decembrie 

2022. 

3. Proiect privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ, pentru 

probleme de asistenta sociala si protectia copilului  la nivelul orasului  Tăuţii-

Măgherăuş, judeţul Maramureş.   

4. Proiect privind  aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea 

formatului unic al modelului card – legitimatie de parcare pentru persoanele cu 

handicap 

5. Proiect cu privire la aprobarea  Programul anual pentru acordarea de finantare 

nerambursabila din bugetul general al orasului Tautii Magheraus pe anul 2023 

conform HCL nr. 2/2023 si aprobarea componentei comisiilor de evaluare a 

proiectelor si solutionare a contestatiilor  

6. Proiect cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2023 a sumei de 

3.000 lei necesare pentru participarea unui număr de 6 sportivi la Campionatul 

Național de Wing Chun Kung Fu. 

7.  Proiect privind vânzarea unor terenuri concesionate în favoarea proprietarilor 

construcțiilor edificate – Lazăr Camelia-Claudia. 
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8. Proiect privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de 

oportunitate și a documentației de atribuire pentru vanzarea prin licitatie publica a 

unui teren din proprietatea privata a orasului – 1102 mp.  

9. Proiect privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de 

oportunitate și a documentației de atribuire pentru vanzarea prin licitatie publica a 

unui teren din proprietatea privata a orasului – 1000 mp.  

10. Proiect privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de 

oportunitate și a documentației de atribuire pentru vanzarea prin licitatie publica a 

unui teren din proprietatea privata a orasului – 16.953 mp.  

11. Proiect cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea 

dezlipirii, în 4 loturi, a unui teren, proprietate privată a Orașului Tăuții-Măgherăuș 

– str. 57. 

12. Proiect privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul unor Hotărâri 

ale Consiliului Local. 

13. Proiect privind aprobarea Planului CLSU pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale și financiare pe anul 2023, pentru gestionarea situațiilor de urgență. 

14. Diverse. 

 

Art.2.  Prezenta Dispoziţie se comunică: 

 

  - Instituției Prefectului - Judeţul Maramureş; 

- Consiliului Local al Orașului Tăuții-Măgherăuș; 

- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 

 

 

                                                                          Primar, 

                                                                  Marinescu Dumitru 

 

 

 

 

 

 

 

  Contrasemnează Secretar general, 

      Bîndilă Călin-Ioan 
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