
 

 
ROMANIA 

   JUDETUL MARAMURES     

   COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
   CONSILIUL LOCAL    

              HOTARARE      
 

                  privind instrumentarea proiectului: ”MODERNIZARE REȚEA PENTRU ILUMINAT PUBLIC ÎN 

COMUNA BĂIȚA DE SUB CODRU, SATUL BĂIȚA DE SUB CODRU, LOC. BĂIȚA DE SUB CODRU, JUD. 

MARAMUREȘ” cu finantare prin  fonduri publice nerambursabile obținute  prin Programul privind sprijinirea eficienței 

energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. 
 

Avand in vedere ; 
-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; 

-referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 30/V/03.04.2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a  

Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 -prevederile Legii  nr. 273/2003 privind  finantele publice locale; 

               In temeiul prevederilor articolului 129  aliniatul 2 litera”b” aliniatul 4 litera”d” și    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,întrunit în şedinţă  ordinară în data de  30 iunie  
2020,adoptă prezenta ; 

HOTĂRÂRE : 

 
Articolul . 1.   Se aproba depunerea solicitarii de finantare a proiectului ”MODERNIZARE REȚEA PENTRU  

ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA BĂIȚA DE SUB CODRU, SATUL BĂIȚA DE SUB CODRU, LOC. BĂIȚA DE SUB 

CODRU, JUD. MARAMUREȘ”, prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei 

în infrastructura de iluminat public 
Articolul . 2– Se aprobă contractarea finanțării și persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu auto 

ritatea  care va fi primarul comunei  Băița de sub Codru domnul DUMUȚA AUREL. 
  Articolul . 3– Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului și angajamentul privind întocmirea doc- 

umentației de achiziție publică,organizare și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu  
prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice. 

  Articolul . 4 – Se confirmă faptul că proiectul se încadrează în PUG-ul comunei Băița de sub Codru. 
                            Articolul . 5 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici a investiției,cheltuielile eligibile și neeligibile,respectiv 

valoarea investiției totale conform devizului general și valoarea de cofinanțare de la bugetul local. 
                          Articolul . 6 - Consiliul Local susține necesitatea și oportunitatea investițiilor având în vedere importanța acestora  

pentru îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat led 

cu eficiență energetică ridicată. 
                             Articolul .7–Consiliul local se angajează să prevadă în hotărârea consiliului local privind bugetul comuni a su-

melor priovind cheltuielile neeligibile necesare realizării investițiilor pentru perioada de realizarea investițiilor 
Articiolul 8. Consiliul local se angajează să suporte din fondiri propria cheltuilile de mentanță și gestionarea in 

vestițiilor păe toată durata de funcționare a acestora(minim 5 ani). 
  Articolul 9. Primarul comunei Băița de sub Codru v-a duce la îndeplinire prezenta hotarâre. 
                             Articolul 10. Prezenta hotărâre se aduce la cuno,ştinţă publică prin afişare 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 

                                   - Compartimentului financiar- contabil  

                                   - Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice  Maramureş  
                                                                 
                                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 

                                                                                      POP DUMITRU 
                                                                                      _________________ 

         contrasemnat  pentru legalitate 
                                                                                                                               SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                                                   TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  30 iunie     2020.        ______________________  

 Nr.19 .   
         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 



 
 


