
ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
de  aprobarea Hotărârii Asociaţiei comunelor codrene

cu privire la completarea contractului de asociere.

Având în vedere prevederile capitolului VI litera A alineat 2 punct 3 din
Contractul de asociere aprobat prin Hotărârea nr.8/1998 a Consiliului local al comunei Băiţa de
sub Codru ;

In temeiul prevederilor art. 20 alineatul 2 literele “m” şi “v” şi a art. 28 din Legea
nr. 69/1991 a administraţiei publice locale , republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76
din 13 aprilie 1996;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă Hotărârea adunării generale a Asociaţiei comunelor
codrene cu privire la completarea contractului de asociere.

Articolul 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Secretariatului permanent al asociaţiei.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
Rus Vasile

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru 13 ianuarie 1998
Nr.2



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
de  aprobarea Hotărârii Asociaţiei comunelor codrene

cu privire la repartizarea între comune a  obligaţiilor de plată
pentru lucrările ce se realizează unitar în interesul tuturor localităţilor

pentru înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în zona Codru

Având în vedere prevederile punctului 3 de la litera “A” a Capitolului VI din
Contractul de asociere aprobat prin Hotărârea nr.8/1998 a Consiliului local al comunei Băiţa de
sub Codru ;

In temeiul prevederilor art. 20 alineatul 2 literele “m” şi “v” şi a art. 28 din Legea
nr. 69/1991 a administraţiei publice locale , republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76
din 13 aprilie 1996;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă Hotărârea adunării generale a Asociaţiei comunelor
codrene cu privire la repartizarea între comune a obligaţiilor de plată pentru lucrările ce se
realizează unitar în interesul tuturor localităţilor pentru înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în
zona Codru.

Articolul 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Secretariatului permanent al asociaţiei.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru 20.11.1998
Nr.
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