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CONSILIUL LOCAL       

 

 

 

                                                                 HOTARAREA 

                                                             Nr. 15 din 29.01.2019 

 

 privind aprobarea măsurilor de punere în siguranță a unor imobile afectate ca urmare a 

fenomenelor meteorologice deosebite care au avut loc în lunile decembrie 2018 și ianuarie 2019. 

 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit, în şedinţă ordinara la data de  29.01.2019 

Având în vedere:  

 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. 

 Rapoartele de specialitate nr. 198/08.01.2019 și 910/23.01.2019 a Compartimentului pentru 

Situații de Urgență, 

 avizul secretarului, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică. 

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 măsurile de punere în siguranță a clădirii ce consituie sediul primăriei 

orașului Tăuții Măgherăuș,  str. 1, nr. 194, ca urmare a fenomenelor meteorologice deosebite ( ninsori 

abundente) ce au avut loc în perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019. 

          Art. 2. Se aprobă măsurile de punere în siguranță a clădirii  HOSTEL CUARȚ, din localitatea 

Nistru, str. 102, nr.108, ca urmare a fenomenelor meteorologice deosebite ( ninsori abundente) ce au 

avut loc în perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019. 

          Art. 3. Se aprobă alocarea de fonduri din bugetul local  al orasului şi alte surse  pentru realizarea 

măsurilor menţionate la Art. 1 și Art. 2.  

          Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul orasului dl Ardelean 

Anton, prin aparatul de specialitate. 

 

           Art. 5.  Prezenta se comunica: 

  -Prefectului - judeţului Maramureş; 

  -Primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 

             -Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului 

                    -Compartiment Proiecte si Strategii 

  -Serviciului financiar contabil; 

  -Se aduce la cunostinta publica prin afişare, 

 

 

                                                               

                                                             Presedinte de ședință 

                                                               Rațiu Adrian 

                                                                                       

                                           Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                           

Bindila Calin Ioan     

 

     

 

Au fost prezenti 12 consilieri din 13 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr. 15 /29.01.2019        
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