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                          HOTĂRÂREA  
             Nr. 59 din 22.05.2018 

Privind aprobarea  proiectului „Parc de relaxare şi agrement Hoşteze, Oraş Tăuţii 

Măgherăuş” si a cheltuielilor aferente 
 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit, de indata, în şedinţă  extraordinară la 

data de 22.05.2018, 

Avand in vedere 

- Expunerea de motive nr. 6022 din 21.05.2018 a Primarului Oraşului Tăuţii Măgherăuş   

privind susţinerea Cererii de Finanţare pentru proiectul „Parc de relaxare şi agrement 

Hoşteze, Oraş Tăuţii Măgherăuş” de către Consiliul Local al UAT Oraş Tăuţii 

Măgherăuş, 

- Raportul de specialitate nr. 5937/21.05.2018 inaintat de Compartimentul 

Implementare Proiecte si Strategii 

- Raportul de specialitate nr. 5990/21.05.2018 inaintat de Serviciul Financiar Contabil  

- HCL nr. 22/2018 privind aprobarea bugetlui local al orasului Tautii Magheraus pe 

anul 2018 

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile ulterioare , cu dispoziţiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, art. 45, alin.(1), 

alin.(2), lit. „e”, art. 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia 

Publică Locală, republicată, 
 

  

           H O T Ă R Ă Ş T E:   
 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Parc de relaxare şi agrement Hoşteze, Oraş Tăuţii Măgherăuş” 

în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 5. Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.2 Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii 

mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale 

dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării 

măsurilor de reducere a zgomotului, nr. apelului de proiecte POR/2017/5/5.2/2/7 REGIUNI. 

 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Parc de relaxare şi agrement Hoşteze, Oraş 

Tăuţii Măgherăuş”, în cuantum de 5.692.325,80 lei (inclusiv T.V.A.). 

 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 29.237,11 lei, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 113.261,78 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Parc de 

relaxare şi agrement Hoşteze, Oraş Tăuţii Măgherăuş”. 

 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Parc de relaxare şi agrement Hoşteze, Oraş Tăuţii Măgherăuş”, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 

 



Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orasului Tautii 

Magheraus prin compartimentele de specialitate. 

Art.7   Prezenta se comunica la: 

     -   Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş; 

           -  Primarul oraşului; 

     -  Compartiment Proiecte si Strategii 

 - Serviciului financiar contabil; 

 - Se aduce la cunostinta publica prin afişare, 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        Presedinte de ședință 

                                                                    Lauran Marin Florin 
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Au fost prezenti 12 consilieri din 13 în functie  

Adoptata cu unanimitate 
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