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                                                                          HOTĂRÂREA 

            Nr. 209 din 30.07.2019 

Privind aprobarea racordării comunei Cicârlău la stația de epurare a orașului Tăuții 

Măgherăuș 

 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară  la data de 30.07.2019. 

Având în vedere: 

       - Discuțiile din cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Tăuții Măgherăuș, purtate cu dl. Lupșe 

Sorin primar al comunei Cicârlău și cu reprezentanții Consiliului Local al acestei localități, 

       - raportul de specialitate  al compartimentului Administrare patrimoniu, 

       - referat de aprobare al primarului orașului Tăuții Măgherăuș nr. 9985/2019, 

      - avizul  Secretarului oraşului; 

       - avizul Comisiilor de specialitate 

       În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii republicată cu modificarile ulterioare; 

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

transparenţa decizională în administraţia publică. 

         În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit a, lit. b, lit. c, lit.  d și e , alin. 4 

lit. e și f şi alin.6 lit a și b, ali. 9 lit. c, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

HOTĂRĂŞTE 

 ART.1.Se aprobă  racordarea comunei Cicârlău la stația de epurare a orașului Tăuții 

Măgherăuș, prin coparticipare la finanțarea proiectului  „Reţea de Canalizare cu staţie de epurare în 

Tăuţii Măgherăuş, Buşag şi Merisor” 

            ART.2. Detaliie tehnico-economice ale racordării , se vor stabili de comun acord de către părți 

și se vor pune în aplicare la data branșării efective a comunei Cicârlău la stația de epurare a orașului 

Tăuții Măgherăuș. 

      ART.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredințeaza  primarul orasului Dl. 

Ardelean Anton, prin serviciile de specialitate aflate în subordine 

            ART.4  Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevazut de lege: 

   -Primarului Orasului Tautii Magherauş, 

  -Prefectului Judeţului Maramureş, 

  -Serviciului urbanism al primariei, 

                      -Serviciului financiar-contabil al primăriei, 

                      -Primarului comunei Cicârlău, 

                      -Consiliului local al comunei Cicârlău 

-Se aduce la cunostinta publica prin afisare și pe site-ul primariei, 
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                                                                              Contrasemneaza  SECRETAR  
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Au fost prezenti 13 consilieri din 13 în functie 

Adoptata cu unanimitate 
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