
 

 
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 ,înregistrată la primăria  

comunei Băița de sub Codru în data de 1 iulie 2019 sub numărul 1350,prin care solicită alocarea unor materiale sau 

contravaloarea acestora în vederea amenajării cursului de apă de pe râpa      ”CRAMĂNOASA”,în vederea  protejării 

locuinței acestuia; 
  -cererea numiților RUS OVIDIU din Băița de sub Codru nr. 74 și POP IONEL din Băița de sub Codru nr. 

73,prin care solicită alocarea unor materiale sau contravaloarea acestora în vederea amenajării cursului de apă de pe 

râpa ”IOANI ANDREICHI”, în vederea  protejării locuințelor acestora și a HCL 33 din 14.09.2018; 
- referatul de aprobare  întocmit de catre  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  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale; 

                         In temeiul prevederilor articolului 129  aliniatul 2 literele ”b și d” ,aliniatul 4 litera”d”,aliniatul 7 litera k” 

art.196  aliniatul 1 litera „a”   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; 

 

 

                        HOTARASTE : 

 

Articolul 1. Se aprobă  suma  de  6120 lei din bugetul local ,în vederea achitării  contravalorii  materialelor  
de construcţie , necesare amenajării cursului de apă  de pe râpa     ”CRAMĂNOASA” , ca urmare a solicitării domnului 

LUNG CIPRIAN FLAVIUS din Băița de sub Codru nr, 133  în vederea protejării  locuinței proprii. 
Articolul 2. Deasemenea se aprobă  suma  de 2910 lei din bugetul local ,în vederea achitării  contravalorii   

materialelor de construcţie , necesare amenajării cursului de apă  de pe râpa  ”IOANI ANDREICHI”, în vederea  protejării 

locuințelor numitilor RUS OVIDIU din Băița de sub Codru nr. 74 și POP IONEL din Băița de sub Codru nr. 73. 
Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică prin grija secre 

tarului 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. 

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

-      RUS OVIDIU din Băița de sub Codru nr. 74 și POP IONEL din Băița de sub Codru nr. 73. 

-     Compartimentului financiar-contabil 
  

         PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

      PETRAN SORIN-FLORIN 
       

         Contrasemnat pentru legalitate 
            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

    DRAGOŞ TRAIAN 

 
Baita de sub Codru 

la 31.07.2019. 

Nr.33. 
Notă;     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__11__ voturi pentru,  _0____abţenere __0___ voturii împotrivă,din numărul   

de  __11___  consilieri prezenţi . 

 

Consilieri în funcţie :  11 

 

 


