
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           
CONSILIUL LOCAL      
 
 
                                                                    HOTĂRÂRE 
                                                           Nr. 69 din 05.05.2016 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru schimbare de Destinatie din Casa 
de Locuit in Cladire Administrativa- Sediu ISU si Politia Locala, Tautii Magheraus str. 21  nr. 
10. 

 
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinara de indata la 

data de  05.05.2016 
Având în vedere:  

 Raportul de specialitate al serviciului Urbanism si amenajarea teritoriului nr.4320/5.05.2016            
 avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, vazând ca au fost indeplinite prevederile Legii 

nr.52/2003; 
 documentaţia, faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ” 

Schimbare de Destinatie din Casa de Locuit in Cladire Administrativa - Sediu ISU si Politia 
Locala, Tautii Magheraus str. 21  nr. 10”, elaborat de SC New Mynthos 

 prevederile Legii nr.213/1998 a proprietăţii publice, cu modificarile si completarile ulterioare,  
a prevederilor Legii nr.50/1991 republicată cu modificările si completările ulterioare, a 
prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare  
Conform prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin.4 lit.d, art. 45 al.2 lit e şi art 126 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificarile ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Aprobă indicatorii tehnico-economici şi documentaţia, faza proiect tehnic-detalii de 
execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ” Schimbare de Destinatie din Casa de Locuit in Cladire 
Administrativa - Sediu ISU si Politia Locala, Tautii Magheraus str. 21  nr. 10”, elaborat de SC New 
Mynthos, după cum urmează:  

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 809328+194.239 TVA lei, din care constructii: 

431095 lei+TVA: 

 instalatii sanitare: 209.08 lei+TVA 

 instalatii electrice: 828.08 lei+TVA  

 instalatii electrice retea exterioare: 281.25 lei+TVA  

 instalatii retea date: 690.34 lei+TVA 

 instalatii termice:472.09 lei+TVA  

 relete exterioare apa-canal:120508 lei+TVA 

 instalatii termice montaj echipament:133.1 lei+TVA 

 utilaje si echipamente tehnologice: 831.0 lei+TVA 

Indicii caracteristici ai constuctiei Regim de inaltime: D+P+M: 

 Suprafata construita desfasurata propusa este: 576.57 m2 din care: 

Demisol - 186.05 m2, 

Parter  -   195.26 m2 

Mansarda - 195.26 m2 

 POT Existent- 18.35% 



        CUT Existent- 0.55 
Art. 2. Se aprobă alocarea de fonduri din bugetul local  al orasului şi alte surse  pentru 
realizarea indicatorilor in proiectul mentionat. 

           Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul orasului dl Ardelean 
Anton, prin aparatul de specialitate. 
             Art. 4.  Prezenta se comunica: 

  -Prefectului - judeţului Maramureş; 
  -Primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 
            -Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului 
  -Serviciului financiar contabil; 
                       - Compartimentului proiecte si achizitii 
  -Se aduce la cunostinta publica prin afişare 
 

 
                                                             Presedinte de ședință 
                                                                     Zaharie Vasile 

  
                                                                                                                          Contrasemneaza  SECRETAR  
                                                                                                                                              Bindila Calin Ioan          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie  
Adoptata cu  unanimitate  
Nr . 69/05.05.2016        
5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                             
 
 



 
 


