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ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                           
JUDEȚUL MARAMUREȘ                                                             
ORAȘUL TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ                                          
CONSILIUL LOCAL                                                   

HOTĂRÂREA
Nr.185 din 19.08.2020

În vederea aprobării modificării HCL nr.122 din 30.04.2020,
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru

„PROIECT INTEGRAT PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE 
SERVICII EDUCAȚIONALE ȘI CULTURALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN 

ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, JUDEȚUL MARAMUREȘ”

Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 9B Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a 
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale
Obiectivul specific 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din 
România
Apel de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI

               
Consiliul Local al Orașului Tăuţii Măgherăuş, întrunit în ședință extraordinară din data de 
19.08.2020 

Având în vedere:

 Raportul de specialitate al Serviciului Implementare proiecte și strategii nr.9486 din 
data de 18.08.2020;

 Raportul de specialitate nr.9473 din 18.08.2020 al Serviciului Financiar-Contabil;
 Avizul Secretarului general al orașului Tăuții-Măgherăuș;
 Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;
 Scrisoarea de Finalizare evaluare etapa ETF nr.143053 / 28.04.2020 pentru proiectul 

„Proiect integrat privind îmbunătățirea infrastructurii de servicii educaționale și 
culturale și a spațiilor publice urbane în orașul Tăuții Măgherăuș, județul 
Maramureș”transmisa de ADR Nord - Vest

 Ghidul solicitantului specific apelului de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI
 H.C.L. nr. 122 din 30.04.2020  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente 
 Punctul de vedere cu nr.101708/24.07.2020 înreg. PTM cu nr.9191/12.08.2020 al 

Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației –Direcția Generală 
Programul Operațional Regional privind obiectul Reabilitare si extindere sală de sport

 Scrisoarea de clarificare 11 pentru proiectul „Proiect integrat privind îmbunătățirea 
infrastructurii de servicii educaționale și culturale și a spațiilor publice urbane în 
orașul Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș” transmisa de ADR Nord-Vest

În temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.a), art.129 alin.2 lit.b) și lit.c), alin.4 lit.d) din OUG 
nr.57/2019, privind Codul administrativ:
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HOTĂRĂȘTE

ART.1. Se aprobă modificarea Art.2 și Art.3 din Hotărârea nr.122 din 30.04.2020 a 
Consiliului Local al orașului Tăuții-Măgherăuș, care vor avea următorul conținut:

„ Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Proiect integrat privind 
îmbunătățirea infrastructurii de servicii educaționale și culturale și a spațiilor publice 
urbane în orașul Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș”, în cuantum de 
15.197.994,94 lei (inclusiv T.V.A.), din care valoarea totală eligibilă 8.447.479,26 lei 
și valoarea totală neeligibilă de 6.750.515,68 lei.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 6.750.515,68 lei, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00% 
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 168.949,72 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului „Proiect integrat privind îmbunătățirea infrastructurii de 
servicii educaționale și culturale și a spațiilor publice urbane în orașul Tăuții 
Măgherăuș, județul Maramureș”. ”

ART.2.Celelalte articole ale Hotărârii nr.122 din 30.04.2020 rămân neschimbate.

ART.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului, dl. 
Ardelean Anton, prin aparatul de specialitate.

ART.4. Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Maramureș;
- Primarului Orașului Tăuții-Măgherăuș;
- Serviciului Implementare proiecte și strategii;
- Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului;
- Serviciului financiar-contabil;
- Se aduce la cunoștință publică prin afișare.

                                                Președinte de ședință,
                                                       Albert Ana

             
             
            

                                                                          Contrasemnează SECRETAR GENERAL,
                                                                                                                                   Bîndilă Călin-Ioan 

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
Nr.185 din 19.08.2020     
5ex.CL/BCI                                                                                                                                                                                              


