
 

 
 

ROMANIA   

JUDETUL MARAMURES        

COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU        
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E    

 

privind demararea procedurii de realizare a obiectivului de investiții 

 – INFIINTARE RETEA GAZE NATURALE- 

in conformitate cu apelul de proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a 

gazelor naturale 

 

Având in vedere : 

 

-referatul de aprobare la proiectul de hotarare nr.15/2021,  privind demararea procedurii de  

realizare a obiectivului de investitii - INFIINTARE RETEA GAZE NATURALE in conformitate cu apelul de 

proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale , întocmit de către  

primarul comunei, avizul comisiei de  specialitate din cadrul consiliului local  , raportul de specialitate al  

compartimentului de resort  ,precum şi avizul secretarului general al comunei; 

-prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

-prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15  

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

-prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul  

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

-prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și comp- 

letările ulterioare; 

-prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă  

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 In temeiul prevederilor articolului 129  aliniatul 2 litera”b””e” aliniatul 4 litera” e” aliniatul 9  

litera”c” art.132, art.139, alin. (1) și    art.196  aliniatul 1 litera „a”,art. 605   din  OUG nr. 57/2019-Codul 

Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

              Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă  ordinară 

în data de  31 martie 2021,adoptă prezenta ; 

 

 

H O T Ă R Â R E : 

 

 

 

Art.1.Aprobarea demararii procedurii de realizare a obiectivului de investitii –  

INFIINTARE RETEA GAZE NATURALE in conformitate cu apelul de proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea 

rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale; 

 

   Art.2. Aprobarea Acordului de Principiu privind constituirea parteneriatului ARINIȘ - 

BĂSEȘTI - OARŢA DE JOS - ASUAJU DE SUS - BICAZ - BĂIȚA DE SUB CODRU pentru realizarea in 

comun a investitiei „Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in comunele ARINIȘ - 

BĂSEȘTI - OARŢA DE JOS - ASUAJU DE SUS - BICAZ - BĂIȚA DE SUB CODRU si localitatile 



apartinatoare” cu finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare, Axa Prioritară 8, Sisteme 

inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 

Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state 

vecine. 

 

   Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei  

Băița de sub Codru 

 

         Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul 

Oficial Local, afişarea la sediul instituției şi se comunică prin grija secretarului general al comunei, în 

conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Prefectului Județului 

Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și   

         -  Primarului comunei 

                               -  Comunelor semnatare ale Acordului de Principiu 

    

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   

              RUS  VASILE 

                                                                                                               contrasemnat  pentru legalitat 

                SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                     TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  31 martie   2021. 

  

 Nr.15 

         

 Notă; 

                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__10__ voturi pentru,  __0___abţenere 

__0___ voturii împotrivă,din numărul  de  __10_____  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


