
 ROMÂNIA                                                                                                                                                                                             
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           
CONSILIUL LOCAL                                                                       
                                                             HOTĂRÂRE 

Nr. 78  din  31.05.2016 
 

privind aprobarea clauzelor contractului de închiriere a terenului intravilan in 
suprafata de 1200 mp, CF 50267, nr. Cad. 50267, situat in loc. Nistru, str. 105 de la 
CNMPN REMIN S.A si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii 

” Amenajare Teren de Sport in oras Tautii Magheraus loc. Nistru str. 105 

 
Consiliul local Tăutii-Magherauş întrunit în şedinţa  ordinară la data de  

31.05.2016. 
Având în vedere:  

 expunerea de motive a  primarului, privind  clauzele contractelor de închiriere 
a  terenului intravilan in suprafata de 1200 mp, CF 50267, nr. Cad. 50267, 
situat in loc. Nistru, str. 105  ce aparţine  CNMPN REMIN S.A, în vederea 
administrarii şi a dezvoltarii zonei 

 raportul de specialitate Nr.4907/23.05.2016             
 avizul favorabil al Comisiei 1 buget finanţe  administrare domeniu public şi 

privat al oraşului 
 avizul favorabil al Comisiei 3 juridica, administrarea domeniului public şi 

privat, 
 Prevederile HCL Tăuţii Măgherăuş  nr.4/2016 privind aprobarea bugetului 

local pe anul 2016 
    Vazînd ca au fost indeplinite prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta 

decizionala 
         Avand in vedere prevederile Legi nr. 273/2006 privind finanţale publice locale 
cu modificarile şi completarile ulterioare 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. d, art. 36 alin 6 lit.a pct.18 şi  
art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 
cu modificarile ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 . Se  aprobă clauzele  contractului de închiriere a terenului intravilan in 
suprafata de 1200 mp, CF 50267, nr. Cad. 50267, situat in loc. Nistru, str. 105  de la 
CNMPN REMIN S.A. 

Art. 2 . Se  aprobă indicatorii tehnico-economici şi documentaţia, faza proiect 
tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ” Amenajare Teren de 
Sport in oras Tautii Magheraus loc. Nistru str. 105”, elaborat de SC DXF SRL, după 
cum urmează:  

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 197.377 lei, din care: 
 chetuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 7.286 lei+TVA 
 constructii si instalatii 137.073 lei+TVA (Amenajare de teren: 

7.932lei+TVA si Structura teren de sport 129.141 lei+TVA) 
 cheltuieli diverse si neprevauzate 20.122lei+TVA 

 



Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi semnarea contractului 
de închiriere se încredinţează primarul oraşului dl Ardelean Anton. 

Art.4 Contractul de închiriere este anexa la prezenta hotarare. 
 

  Art.5 Prezenta hotarăre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunica la: 
                -   Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş; 

- Primarul oraşului; 
- Serviciul financiar contabil al primariei. 
- Compartimentul Proiecte si Achizitii 
- CNMPN REMIN S.A 
 

Presedinte de ședință 
Zaharie Vasile 

  
                                                                                                              
 
 
                                                                                   Contrasemneaza  SECRETAR  
                                                                                                 Bindila Calin Ioan                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie  
Adoptata cu  unanimitate  
Nr . 78/31.05.2016        
3 ex. CL/BCI                                                                                                                                          



 


