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ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                          

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                                                                 

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                                                                                                                        

PRIMAR 

    D I S P O Z I Ț I A 

Nr. 117 din 16.03.2023   

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

în data de 24.03.2023, 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 24.03.2023, 

ora 13.00,  în  Sala de  Consiliu a Primăriei Orașului Tăuții-Măgherăuș, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect pentru aprobarea sumelor de bani necesare pentru organizarea concursului profesional al 

serviciilor voluntare pentru situații de urgență, faza zonală, coordonat de către ISU Maramureș, 

precum și a participării voluntarilor Serviciului voluntar pentru situații de urgență al orașului 

Tăuții-Măgherăuș, în data de 23.04.2023. 

2. Proiectprivind aprobarea punerii la dispoziție cu titlu gratuit clubului ACS GLORIA TĂUȚII 

MĂGHERĂUȘ  a bazelor sportive din Tăuții Măgherăuș și Băița pentru desfășurarea 

antrenamentelor și a competițiilor la care participă. 

3. Proiectprivind aprobarea preluării în domeniul public al Orașului Tăuții-Măgherăuș a 

suprafețelor de teren înscrise în CF nr.58394 și 58395 Tăuții-Măgherăuș,  parte din str.9. 

4. Proiect privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş pe anul 2023. 

5. Proiect privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate și a 

documentației de atribuire pentru concesionare prin licitatie publica a unui teren din proprietatea 

privata a orasului. 

6. Proiect cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2023 a sumei de 25.000 lei 

necesare pentru organizarea Festivalului de Umor 2023. 

7. Proiect cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 198 din 16.09.2020 și HCL nr. 199 din 16 

8. Proiect privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante și a unui post 

contractual de execuție vacant din aparatul de specialitate al primarului orașului Tăuții-

Măgherăuș cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat şi în fondurile bugetare 

anuale alocate și aprobarea statului de funcții. 
9. 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 

3ex/MD/BCI  


