ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
Nr. 37 din 07.03.2019
Proiect privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 146 din 22.10.2018 privind aprobarea
proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Reducerea emisiilor de carbon in orasul
Tautii Magheraus bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate
tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare
Obiectivul specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate
urbană durabilă
Apel de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit de îndată în şedinţă extraordinară la data de 07.03.2019
Având în vedere:









Raportul de specialitate al Serviciului Implementare proiecte și strategii înregistrat sub nr.
2743/06.03.2019 prin care se propune spre aprobare modificarea articolului nr. 3 din Hotărârea nr. 146
din 22.10.2018 a Consiliului Local al orașului Tăuții Măgherăuș privind aprobarea proiectului și a
cheltuielilor legate de proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în orașul Tăuții Măgherăuș bazată pe
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”.
Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2741/06.03.2019 prin care se precizează că atât cofinanțarea
în valoare de 115.879,51 lei, precum și suma de 919.614,06 lei, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, vor fi asigurate din bugetul local pe anul 2019.
Scrisoarea de clarificare 6, transmisă de AM POR, cu nr. 98659/06.03.2019, pentru proiectul
„Reducerea emisiilor de carbon în orașul Tăuții Măgherăuș bazată pe Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă”;
Ghidul solicitantului specific apelului de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI
HCL nr. 146/22.10.2018
avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, vazând ca au fost indeplinite prevederile Legii
nr.52/2003;
prevederile Legii nr.213/1998 a proprietăţii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a
prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, art. 45, alin.(1), alin.(2), lit. „d”, art.
115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată

HOTĂRĂŞTE:
ART 1. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 146 din 22.10.2018 a Consiliului Local al
orașului Tăuții Măgherăuș, care va avea următorul conținut:
„ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 919.614,06 lei, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 115.879,51 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în
orașul Tăuții Măgherăuș bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”.”
ART. 2. Celelalte articole ale Hotărârii nr. 146 din 22.10.2018 rămân neschimbate.
ART. 3. Prezenta hotărâre modifică corespunzător Hotărârea nr. 146 din 22.10.2018 a Consiliului Local al
Orașului Tăuții Măgherăuș.

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
-Serviciului financiar contabil;
- Serviciului Implementare proiecte și strategii,
-Se aduce la cunostinta publica prin afişare,

Presedinte de ședință
Săsăran Ana

Contrasemneaza SECRETAR
Bindila Calin Ioan

Au fost prezenti 13 consilieri din 13 în functie
Adoptata cu unanimitate
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