
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL         

 

 HOTĂRÂREA  

Nr.  190  din  07.11.2017  
 

privind aprobarea Procesului verbal de constatare nr. 68940/02.11.2017 precum și a 

destinației sumei de  237.263,39 lei reprezentând garanție de bună execuție la 

contractul de lucrări nr. 9907/10.12.2007. 

 

 
Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit de îndată  în şedinţă extraordinară în data de 07.11.2017  

Având în vedere: 

-  Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil  nr. 11.546/06.11.2017 

- Procesul verbal de constatare nr. 68940/02.11.2017  a MDRAP, Direcția Gestionare POS MEDIU                                                                                                       

-   Avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, 

       -   Prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, a Legii nr.7/2017,  Legea bugetului 

asigurarilor de stat pe anul 2017, a prevederilor HCL nr.15/2017 a Consiliului Local Tautii Magheraus, pentru 

aprobarea bugetului local pe anul 2017, 

-  În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi completările ulterioare,  

 

          Având în vedere prevederile art.36 alin.(4) lit. a,  art. 45 (2) lit.a, art.115 alin.1 lit b,  din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu  modificarile şi completarile ulterioare. 

 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru 

programele operaționale în cadrul obiectivului convergență, nr.  68940/02.11.2017,  referitor la proiectul 

„Canalizare cu stație de epurare în localitățile Tăuții Măgherăuș, Bușag și Merișor”. 

 

Art. 2  Se aprobă destinația sumei de  237.263,39 lei reprezentând garanție de bună execuție la contractul de 

lucrări nr. 9907/10.12.2007, după cum urmează: 

 

- 112.067,75 lei – acoperire prejudiciu contract de lucrări nr. 9907/10.12.2007. 

- 125.195,64 lei – pentru continuarea lucrărilor la canalizare  în vedere atingerii indicatorilor 

tehnici la proiectul „Canalizare cu stație de epurare în localitățile Tăuții Măgherăuș, Bușag și 

Merișor”. 

 

Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş, dl Anton 

Ardelean prin serviciul Financiar Contabil. 

 

Art.4  Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Maramures; 

- Primarul orasului Tautii Magheraus; 

- MDRAP; 

- Serviciul Financiar - Contabil 

- Se face publică prin afişare. 

 

 
                                                               Presedinte de ședință 

                                                               Gaie Nicolae Marin 

 

                                                                                                                                                                                                           

Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                                       Bîndilă Călin-Ioan   

 

 

                                                                                                                                                                   

Au fost prezenti    13   consilieri din 13  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                       

Nr .190/07.11.2017      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 


