
 

 

  
ROMANIA 

   JUDETUL MARAMURES     

        COMUNA BĂITA DE SUB CODRU 

   CONSILIUL LOCAL         

      HOTARARE    

    
privind  necesitatea și oportunitatea aprobării demararii unei  investiției  

 în  comuna Baita de sub Codru 

 

Având în vedere  referatul de aprobare  întocmit de catre  primarul comunei , avizul comisiilor 

de  specialitate din cadrul consiliului local  , raportul de specialitate al  compartimentului de resort  ,precum şi 

avizul secretarului general al comunei; 

Prevederile legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările  

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) şi  alin. (7), lit. n)  şi ale art. 139 art. 196 

aliniatul 1 litera „a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în M.O. al 

României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

 

 

HOTĂRÂRE : 
 

 Articolul. 1. Se aproba necesitatea și  oportunitatea demarării investitiei  în vederea  implementării 

proiectului  ”Reabilitarea și modernizarea   tuturor căilor de acces –strazi și ulițe- din  comuna Baita de 

sub Codru, judetul Maramures,care nu au fost modernizate până în prezent. ” 
 Articolul. 2. Cheltuielile aferente realizării acestei investiții se vor prevedea în bugetul local pentru 

perioada de realizare a investiției , în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare  Rurală 

– P.N.D.R.,sau PNDL , potrivit legii. 

 Articolul. 3 .  Lista ce cuprinde  denumirile și principalele date tehnice ale căilor de acces ce fac 

obiectul acestei investiții sunt înscrise în anexa la prezenta hotarare. 

Articolul .4. 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 

   

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

      PETRAN SORIN-FLORIN 
       

                       Contrasemnat pentru legalitate 
                                                   SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                                                               DRAGOŞ TRAIAN 

 
Baita de sub Codru 

la 30.09.2019. 

Nr.41 . 

 

 
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 

 

 


