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                                                            HOTĂRÂREA

Nr.90  din 25.05.2017

Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării proiectului fazat „Extinderea și
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”, aglomerarea Baia Mare, oraş

Tăuţii Măgherăuş

Consiliul  local  al  oraşului  Tăuţii-Măgherăuş  întrunit   în  şedinţă  ordinara  la  data  de
25.05.2017

Având în vedere:
- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru serviciul de apă şi apă uzată ADI-
Maramureş, nr. 96/09.05.2017 privind emiterea documentelor necesare finalizării documentaţiei 
pentru proiectul fazat „Extindere şi modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare 
menajera in județul Maramureș”;
- Avizul CTE nr.1/19.04.2017 transmis de SC VITAL SA Baia Mare;
- Raportul de specialitate nr. 4830/2017   întocmit de Direcţa Economică d i n  cadrul  
primăriei oraşului  Tăuţii Măgherăuş privind  necesitatea  aprobării indicatorilor tehnico-
economici şi a cofinanţării proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată
în județul Maramureș”, aglomerarea Baia Mare, oraş Tăuţii Măgherăuş; 
-  Avizul    favorabil    al    Consiliului    Tehnico  economic  din  cadrul   Consiliului  Local  al
oraşului   Tăuţii  Măgherăuş,  însoţit  de  anexa  cu  principalii  indicatori  tehnico-economici  ai
obiectivului de investiţii d i n  cadrul proiectului fazat „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de
apă și  apă uzată în județul Maramureș”aglomerarea Baia Mare,  -  -   -  Rapoartele  comisiilor  de
specialitate din cadrul Consiliului local, nr ;
- Prevederile art. 35 şi art.  44 din Legea Finanţelor publice locale nr. 273/2006,  cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile H.G nr.759/2007 privind regulile de  eligibilitate  a  cheltuielilor  efectuate în cadrul
operaţiunilor Finanţate prin programele operaţionale.
- Prevederile O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru obiectivul Convergenţă;
- Ghidul Solicitantului -  Dezvoltarea infrastructurii integrate de apa si apa uzata pentru POIM
2014-2020, AP 3, OS 32; 
- Prevederile Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare republicata; 
-  Contractul  de delegare a  gestiunii  serviciului  public  de alimentare cu apă şi  de canalizare
încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramureş şi SC VITAL SA Baia
Mare  aprobat  prin  Hotărârea  nr.15/2008  a  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ADI-
Maramureş;

În temeiul dispoziţiilor art.ll, art. 36 alin. (2), lit. ,,e", alin. (7) lit. ,,c", art. 45 alin.  (2)
lit.“d"  şi  ,,f", şi  art.  115 alin.(1) lit.,,b”  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului fazat „Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”, aglomerarea Baia Mare, oraş Tăuţii 
Măgheruş, cu cuprinşi în anexa 1 care face parte din prezenta hotărâre cu menţiunea că aceştia vor
putea suferi modificări datorate influenţei unor factori ca: inflaţie, curs valutar, situaţii 
concrete din teren din momentul execuţiei propriu-zise a lucrărilor.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiţiei aferente oraşului Tăuţii Măgherăuş, inclusiv TVA,
în  cuantum de  8.051.447 lei respectiv 1.850.141 euro,  cu  următoarea rată de schimb  1 euro =
4,3518 lei, la cursul INFOREURO din luna DECEMBRIE 2011, valoarea TVA fiind de 1.327.631
lei .
Art.3. Se aprobă participarea oraşului Tăuţii Măgherăuş la cofinanţarea proiectului fazat  
„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”, cu suma de 
146.767 lei, 33.726 euro, inclusiv TVA, reprezentând contribuţia proprie la costurile eligibile 
(1,82 % din valoarea investiţiei).
Art.  4.  Consiliul  Local  al  oraşului  Tăuţii  Măgherăuş se  angajează  să  respecte,  pe  toată
durata  pregătirii  proiectului  şi  a  implementării  acestuia,  prevederile  legislaţiei  comunitare  şi
naţionale  în  domeniul  egalităţii  de  şanse,  nediscriminării,  protecţiei  mediului,  eficienţei
energetice, achiziţiiior publice şi ajutorului de stat.
Art.5. Se împuterniceşte dl.Anton Ardelean, primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş şi reprezentant
al oraşului Tăuţii Măgherăuş în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramureş, cu 
mandat special să voteze în favoarea avizării, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ADI-Maramureş în numele şi pe seama Consiliului Local al oraşului Tăuţii 
Măgherăuş, a indicatorilor tehnico-economic şi a cofinanţării proiectului fazat „Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”.
Art.6.  Cu  punerea  în  aplicare  şi  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se
împuterniceşte dl.Anton Ardelean, primar al oraşului Tăuţii Măgherăuş.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţia Prefectului - Judeţului Maramureş;
- Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramureş;
- Serviciul Financiar-Contabil.
- Dosar hotărâri.

                                                                                        Presedinte de ședință
                                                                                              Butoi Viorel
                     
                   

                                                                                                                                              Contrasemneaza  SECRETAR 
                                                                                                                                                             Bindila Calin Ioan   

Au fost prezenti  14  consilieri din 14  in functie
Adoptata cu  unanimitate                     .
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