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 HOTARAREA  

Nr. 116  din  23.07.2018  
privind aprobarea  amenajarii si dotarii salilor in vederea functionarii gradinitei cu program 

prelungit 
 

Consiliul local Tăuţii Măgherăuş întrunit în şedinţa ordinară la data de 23.07.2018 

Având în vedere:  

 raportul de specialitate nr. 8741/23.07.2018 al serviciului Financiar Contabil, 

 raportul de specialitate al Compartiment Patrimoniu nr. 8788 (1) /23.07.2018,  

 HCL nr. 84 din 25.05.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitii “ Gradinita cu program prelungit cu 6 grupe, Tautii Magheraus, judetul Maramures” 

 prevederile HCL nr.22/2018 a Consiliului Local Tautii Magheraus, pentru 

aprobarea bugetului local pe anul 2018, 

 prevederile art. 28 din Legea Educaţiei Naţionale (L.E.N.) nr. 1/2011 

 prevederile Legii  nr. 273/2006 privind finantele publice locale 
 avizul favorabil al Comisiei I buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

oraşului, agricultură, gospodărire orăşenească, protecţia mediului, servicii şi comerţ; 

 avizul favorabil al Comisiei II pentru învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate, activităţi 

sportive şi de agrement; 

 

În temeiul  art. 36 alin 2, lit. c si d, alin 6, lit. a, pct. 1 şi art. 45  din  Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

 

        Art.1 Se aproba amenajarea si dotarea salilor, in vederea functionarii gradinitei cu program 

prelungit din Tautii Magheraus. 

         

 Art. 2.  Se aproba alocarea din bugetul local a sumelor necesare.          

          Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului Tăuţii-

Măgherăuş, dl Anton ARDELEAN, prin aparatul de specialitate. 

         Art. 4 – Prezenta hotarare se comunică: 

- Institutiei Prefectului -Judetul Maramures; 

- Primarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 

- Serviciul financiar contabil. 

- Se aduce la cunostinta publica prin afisare. 

 

 

 
                                                          Presedinte de ședință 

                                                       Muresan Cosmin George 

                                                                                                                 Contrasemneaza Secretar 

                                                                                                                Bindila Calin Ioan   

 
 

 
 

 

 

 

Au fost prezenti  10  consilieri din 12  in functie 

Adoptata cu unanimitate                      
Nr .116/23.07.2018      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                        


