
 

 
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 ener-

giei în infrastructura de iluminat public 
Articolul . 2– Se confirma faptul ca proiectul se incadreaza in P.U.G.-ul comunei Băița de sub Codru. 

  Articolul . 3– Se aproba indicatorii tehnico economici ai investitiei, cheltiuelile eligibile si neeligibile, respectiv  
valoarea investitiei totale conform deviz general, si valoarea de cofinantare de la bugetul local.  

  Articolul . 4 – Consiliul Local sustine necesitatea si oportunitatea investitiilor avand in vedere inportanta acestuia  
,pentru îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat 

LED cu eficiență energetică ridicată. 
                            Articolul . 5 - Consiliul Local se angajeaza sa prevada in Hotararea Consiliului Local privind bugetul comunei a 

sumelor privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii investitiilor pentru perioada de realizare a investiţiilor. 
                          Articolul . 6 - Consiliul Local se angajeaza sa suporte din fonduri proprii cheltuielile de mentenanta si gestionarea 

investiţiilor pe toata durata de functionare a acestora (minim 5 ani). 
                             Articolul . 7–Primarul Comunei  Băița de sub Codru, va duce la indeplinire prezenta hotarare. 

                         Articolul . 8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă 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 

 
 


