
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL MARAMUREŞ  
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA 
 NR. 300  din 04.12.2019  

Cu privire la aprobarea unei scrisori de garanție bancară în favoarea DELGAZ GRID  S.A Târgu 
Mureș, pentru lucrările de extindere a rețelei de distribuție gaze naturale în localitatea Bozânta Mare, 

județul Maramureș. 

 

 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit de înată în şedinţă extraordinară la data de               
04.12.2019 
                      Având în vedere: 

● Raportul de specialitate nr.  16145 /03.12.2019     a Serviciului Financiar Contabil, 
● Referat de aprobare primar nr. 16149/03.12.2019 
● avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi           

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultura, gospodărire orăşenească, protecţia           
mediului, servicii si comerţ;  

● Prevederile art. 2321 din Codul Civil, 
● Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tăuții Măgherăuș, 

Ținănd cont că pentru executarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție gaze naturale în               
localitatea Bozânta Mare, județul Maramureș ( aprobate prin HCL 211/27.08.2019), conform art. 3.2 din              
contractul de execuție a acestor lucrări, este necesară constituirea de către Orașul Tăuții Măgherăuș a unei                
scrisori de garanție bancară în cuantum de 3% din valoarea totală a investiției, respectiv 3% din 791.683,20                 
lei, TVA inclus. 

●  
În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 1, lit b și c şi alin.4 lit b. din OUG 57/2019 privind                          

Codul Administrativ. 

 

                                                             HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă solicitarea unei scrisori de garanție bancară în favoarea DELGAZ GRID S.A Târgu                
Mureș, pentru lucrările de extindere a rețelei de distribuție gaze naturale în localitatea Bozânta Mare, județul                
Maramureș, în cuantum de 3% din valoarea lucrărilor, în cuantum de 23.750,50 lei, TVA inclus. 

 

Art. 2 Se desemnează doamna Motica Elena Ioana, Șef Serviciu Financiar-Contabil, pentru semnarea             
contractului de scrisoare de garanție bancară, pentru acordul de garantare și orice alte acte necesare. 

 



 

 

 

Art. 3 Primarul orașului Tăuții Măgherăuș prin Serviciul Financiar-Contabil, va duce la îndeplinire             
prevederile prezentei hotărâri. 

 

     Art.4  Prezenta se comunică:  

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş; 
- Primarului Orașului, 
- Serviciul financiar-contabil 
- Se aduce la cunoştinţa cetatenilor prin afişare  
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                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                                  Bindila Calin Ioan  
Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu unanimitate 
Nr .300/04.12.2019  
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