
 

 
 

 

ROMANIA 
 JUDETUL MARAMURES     

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
CONSILIUL LOCAL         

                                                     HOTARARE 
           cu privire la aprobarea  alocarii din bugetul local a unor sume în vederea  executării unor lucrării de  
             infrastructură locală  privind modernizarea unor   străzi laterale în localitatea Băița de sub Codru .  

 

  Având în vedere; 

   - expunerea de motive a primarului comunei ,avizul comisiei de  specialitate din cadrul 

consiliului local  , referatul  viceprimarului comunei ,precum şi avizul secretarului comunei; 

   - devizul  de lucrării  întocmit de catre SC TRUCK SPED din localitatea SÂRBI co-

muna FARCASA județul Maramureș; 
-prevederile legii Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările  

şi completările ulterioare; 

   In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „b”,aliniatul 4 litera „d”,art.45 

si articolului  115 aliniatul 1 litera „b”, ale art.125 şi 126  din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice 

locale , republicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,; 

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

în data de 28 mai 2019; 

 

HOTARASTE : 

 
  Articolul 1.  Se aprobă alocarea  din bugetul local a sumei de 55 718,19, lei  în vederea  executării 

unor lucrării de infrastructură locală  privind modernizarea unor   cai de acces  -străzi laterale- în localitatea Băița de 

sub Codru ,respectiv strada acces   la GHIȚ DUMITRU  Baita de sub Codru nr. 754 și RUS VALENTIN din Băița 

de sub Codru nr. 28. 
  Articolul 2.  Execuția lucrărilor se vor încredința  firmei SC TRUCK SPED din  localitatea 

SÂRBI comuna FARCASA județul Maramureș,ceea care execută lucrările la investiția de  „Modernizare si 

reabilitare strazi in comuna Baita de sub Codru, judetul Maramures” pentru realizarea acestor lucrării supli-

mentare față de contractul inițial. 
                        Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica : 

-  Instituției Prefectului judetului Maramures 

-      Primarului comunei. 

-      compartimentului financiar contabil 

          
PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

       DUMUȚA   GHEORGHE 
            

CONTRASEMNAT 

       secretarul comunei 

        DRAGOŞ TRAIAN 

     
Baita de sub Codru 

la 28.05.2019. 

Nr.27 . 

 Nota; 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _10__ voturi pentru,  _0__ abţeneri,__0__ voturii împotrivă,din 

numărul  de __10__ consilieri prezenţi . 
 

Consilieri în funcţie :  10 

    



 


