
                                                                                                                                                                                     
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ 

CONSILIUL LOCAL                                                                          

 HOTĂRÂREA   

NR. 15  DIN 31.01.2018 
cu privire la aprobarea actualizarii și completarii Strategiei de Dezvoltare Durabila, 

Orasul Tautii-Magheraus, perioada de programare 2014-2020 
 

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară in data de  31.01.2018  
Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr.  1011 /25.01.2018 promovat de Compartimentul  Proiecte si Achizitii 
prin care se propune aprobarea actualizarii Strategiei de Dezvoltare Durabila, Orasul Tautii -
Magheraus, perioada de programare 2014-2020 

 Documentul Strategia de Dezvoltare Durabila, Orasul Tautii-Magheraus, perioada de 
programare 2014-2020 

 Legea nr. nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

   Art. 36, alin. (2), lit .b, alin. (4), lit. e din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tautii-Magheraus;  

 Avizul secretarului Tautii Magheraus;  
În temeiul prevederilor:  art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

         
                                                                          HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. Se aproba actualizarea și completarea Strategiei de Dezvoltare Durabila, Orasul Tautii-
Magheraus, perioada de programare 2014-2020 cu următoarele proiecte: 

- Reducerea emisiilor de carbon pentru orașul Tăuții Măgherăuș, bazată pe Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă 

- Construire Creșă cu 60 de locuri, program normal, în orașul Tăuții-Măgherăuș 
- Proiect integrat privind imbunatatirea infrastructurii de servicii educationale si culturale si a 

spatiilor publice urbane in orasul Tautii-Magheraus, judetul Maramures 
- Amenajarea și punerea în valoare a Monumentului Eroilor din orașul Tăuții-Măgherăus. 

 Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului dnul Ardelean 
Anton prin aparatul de specialitate. 
           Art. 3    Prezenta se comunică la: 
  -Instituția Prefectului - judeţul Maramureş; 
  -Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş; 
  -Serviciul proiecte si achizitii; 
  -Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 
                          -prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului 
local al Oraşului Tautii Magheraus şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Tautii Magheraus. 
  

                                                           Presedinte de ședință 

                                                           Ispasoiu Pompiliu 

                                                                                                                   

                                                                                                                   Contrasemneaza Secretar 

                                                                                                                    Bindila Calin Ioan                   

                                                                                                                                                                      
 

                                                                                                                                                                   

Au fost prezenti    12   consilieri din 13  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                       

Nr. 15/31.01.2018      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


