
  ROMÂNIA                                                                                                                                                                                             
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           
CONSILIUL LOCAL                                                                       
                                                             HOTĂRÂRE 

Nr. 72  din  13.05.2016 
 

Privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare socio-economica 
a orasului Tautii Magheraus pentru perioada 2014-2020 

 
Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinară in data de  13.05.2016  
Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 4608/12.05.2016 promovat de Compartimentul  Proiecte 
si Achizitii prin care se propune aprobarea ” Planului Strategic de dezvoltare socio-
economica  a orasului Tautii Magheraus pentru perioada 2014-2020 

 Documentul “ Planul  Strategic de dezvoltare socio-economica  a orasului Tautii Magheraus 
pentru perioada 2014-2020 

 Legea nr. nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

   Art. 36, alin. (2), lit .b, alin. (4), lit. e din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tautii Magheraus;  
 Avizul secretarului Tautii Magheraus;  

În temeiul prevederilor:  art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

         
                                                                          HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1   Se aprobă “ Planul strategic de dezvoltare socio-economica  a orasului Tautii Magheraus 

pentru perioada 2014-2020, document de planificare strategică a intervențiilor publice și private 
în sectorul socio-economic, cuprins în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului dnul 
Ardelean Anton prin aparatul de specialitate. 
           Art. 3    Prezenta se comunică la: 
  -Instituția Prefectului - judeţul Maramureş; 
  -Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş; 
  -Serviciul proiecte si achizitii; 
  -Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 
                          -prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului 
local al Oraşului Tautii Magheraus şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Tautii 
Magheraus.                                                                                
 
                                                             Presedinte de ședință 
                                                                     Zaharie Vasile 

                                                                                                              Contrasemneaza  SECRETAR  
                                                                                                                                  Bindila Calin Ioan          
 
Au fost prezenti 13 consilieri din 15 în functie  
Adoptata cu  9 voturi pentru; 
4 abtineri :Dorca Daniel Vasile, Ispasoiu Pompiliu,Costin Stefan Andrei, Iacob Vasile Dorel 
Nr . 72/13.05.2016        
5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                             



 


