
  ROMÂNIA                                                                                                                                                                                       

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                               

CONSILIUL LOCAL                                                 
 

                                                                 HOTĂRÂREA 

                                                          Nr. 172  din  13.10.2017 

 

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului „Reconversia si 

refunctionalizarea terenurilor vacante si neutilizate din zona centrala a orasului Tautii Magheraus” 

 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit de îndată în şedinţă extraordinara  la data 
de  13.10.2017 

Având în vedere:  

 Raportul de specialitate al compartimentului Implementare Proiecte si strategii nr. 
10362/12.10.2017,              

 avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, vazând ca au fost indeplinite 
prevederile Legii nr.52/2003; 

 Hcl nr.126/10.08.2016  

 devizul aferent obiectivului de investiţii ” Reconversia si refunctionalizarea terenurilor 

vacante si neutilizate din zona centrala a orasului Tautii Magheraus, elaborat SC 
Aedilis Proiect SRL 

 prevederile Legii nr.213/1998 a proprietăţii publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  a prevederilor Legii nr.50/1991 republicată cu modificările si completările 
ulterioare, a prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu 
modificarile ulterioare  
Conform prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin.4 lit.d, art. 45 al.2 lit e şi art 126 din 

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

                                                          HOTĂRĂŞTE:  
 
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiţii ” Reconversia si refunctionalizarea terenurilor vacante si neutilizate din zona centrala a 

orasului Tautii Magheraus,, după cum urmează:  
 

Indicatori tehnici: 

 

 Amenajare spații verzi  ......................................13.505 mp 

 Alei pietonale, piste de bicicliști, trotuare ......... 1.500 mp 

Total .....................................................................15.005 mp 

Indicatori economici : 

 

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE  LEI 

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 8.779.685,21 

a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 69.600,00 

b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 8.710.085,21 

II Contribuţia proprie, din care : 243.801,71 

a. 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA 

aferent 174.201,71 

b. 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA 

aferent 69.600,00 

III 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

SOLICITATĂ 8.535.883,50 

 

 



 

           
 
 
            Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul orasului dl 
Ardelean Anton, prin aparatul de specialitate. 
 
           Art. 3.  Prezenta se comunica: 

  -Prefectului - judeţului Maramureş; 
  -Primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 
             -Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului 
  -Serviciului financiar contabil; 
  -Se aduce la cunostinta publica prin afişare, 

 

 

                                                               Presedinte de ședință 

                                                               Gaie Nicolae Marin 

 

                      

                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                       Bîndilă Călin-Ioan   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

Au fost prezenti    12     consilieri din 13  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                       . 

Nr .172/13.10.2017      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                        


