
 

 
ROMANIA 

   JUDETUL MARAMURES     

   COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
   CONSILIUL LOCAL         

      HOTARARE       

 
               cu privire la aprobarea  alocării  din bugetul local a unor sume  în vederea achitării contravalorii  unor 

materiale  de construcție  necesare  amenajării unor  cursuri de apa din intravilanul localității Băița de sub 

Codru,în vederea protejării unor locuințe.    
 

  Având în vedere cererea numitului  LUNG CIPRIAN -FLAVIUS din Băița de sub Codru nr. 133 ,prin 

care solicită alocarea unor materiale sau contravaloarea acestora în vederea amenajării cursului de apă de pe râpa ”CRA-

MĂNOASA”, precum și solicitarea anterioara a domnului  PETRAN SANDU din Băița de sub Codru nr. 160 care 

solicită alocarea unor materiale sau contravaloarea acestora în vederea amenajării cursului de apă de pe râpa ” IOANI 

ANDREICHI”,în vederea  protejării locuințelor acestora 
Având în vedere  expunerea de motive a primarului comunei , avizul comisiei de  specialitate din cadrul  

consiliului local  , referatul compartimentului de specialitate  și referatul de necesitate întocmit în acest sens ,precum şi 

avizul secretarului comunei; 

Având în vedere prevederile  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale; 

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „d”,aliniatul 6 litera „a”punct 2  si  a articolului   

115 aliniatul 1 litera „b” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata în Monitorul Oficial al 

Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures; 

 

                        HOTARASTE : 

 

Articolul 1.  Se aprobă  suma  de  1800 lei din bugetul local ,în vederea achitării  contravalorii  materiale- 
lor de construcţie , necesare amenajării cursului de apă  de pe râpa”IOANI ANDREICHI” , ca urmare a solicitării dom-

nului  PETRAN SANDU din Băița de sub Codru nr. 160,în vederea protejării  locuinței proprii. 
Articolul. 2. Pentru solicitarea   domnului LUNG CIPRIAN FLAVIUS din Băița de sub Codru nr, 133 ,   

suma  necesară a fi alocată  din bugetul local ,în vederea achitării  contravalorii   materialelor de construcţie , necesare 

amenajării cursului de apă  de pe râpa”IOANI ANDREICHI”, în vederea protejării locuinței proprii,se v-a aproba într-o 

ședință ulterioară   ,întrucât nu a fost făcut un antecalcul pentru lucrările  ce urmează a fi executate.  
Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica : 
- Instituţieiu Prefectului judetului Maramures 

-     Primarului comunei. 

-     Domnului   PETRAN SANDU din Băița de sub Codru nr. 160. 

-     Domnului  LUNG CIPRIAN-FLAVIUS din Băița de sub Codru nr. 133. 

-     Compartimentului financiar-contabil 
  

         PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

      DUMUȚA  GHEORGHE 
       

            
         CONTRASEMNAT 

            SECRETARUL COMUNEI  

    DRAGOŞ TRAIAN 

 
Baita de sub Codru 

la 28.05.2019. 

Nr.26. 
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 :  10 

 

 


