
 

 
ROMANIA 

   JUDETUL MARAMURES     

   COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
   CONSILIUL LOCAL    

       HOTARARE    
   

pentru aprobarea participării comunei  Băița de sub Codru la constituirea 
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară ( Comunele Codrene) 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei , avizul comisiei de  specialitate din cadrul 

consiliului local  ,raportul  compartimentului de specialitate  ,precum şi avizul secretarului comunei; 

Conştienţi de faptul că dezvoltarea şi promovarea zonei Codru , situată la extremitatea sud-vestică a 

judeţului Maramureş , nu poate fi realizată decât prin promovarea unor proiecte, acţiuni şi realizarea de servicii 

publice în interesul cetăţenilor de tip zonal; 

In temeiul art. 89, 129 alin. (9) lit. b), art. 139 alin, (1) şi ale art. 196 alin. (I) litera a) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Băița de sub Codru,întrunit în ședință ordinară în data de 21 noiembrie 2019,  

adoptă prezenta; 

                                             HOTĂRÂRE :  

 Articolul 1.  (1) Se aprobă participarea comunei Baita de sub Codru la constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ” Comunele Codrene ”, având ca scop : 

- Iniţierea şi realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare zonală în domeniile alimentării cu apă, 
canalizării şi epurării apelor, înfiinţării şi gestiunii serviciului de distribuţie de gaze natural în localităţile din 
UAT-urile associate, dezvoltarea şi modernizarea căilor de comunicare rutieră în zonă şi a conectivităţii loca-
litărţilor codrene la drumuri judeţene şi naţionale. 

- Dezvoltarea în comun a unor proiecte de valorificare a potenţialului turistic al zonei; 
- Identificarea oportunităţilor de dezvoltare economică şi de valorificare a resurselor materiale şi um 

ane din zonă; 
- Furnizarea în comun a unor servicii de interes public în domeniile educaţiei, sănătăţii,  

urbanismului , cadastrului funciar, etc. 
               (2) Scopul şi obictivcle asociaţiei vor fi stabilite în detaliu în Actul Constitutiv şi Statutul 

Asociaţiei. 
 Articolul 2.  Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei vor fi redactate prin grija primarilor comunelor 

care aprobă participarea la constituirea asociaţiei şi vor fi supuse aprobării autorităţilor deliberative din unităţile 
administrativ teritoriale asociate.. 

Articolul 3. Se mandatează domnul DUMUTA  AUREL,primar al comunei Băița de sub Codru, să 
participe la pregătirea documentelor constitutive ale asociaţiei. 

Articolul 4. 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 ad-

ministrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și   
- Consiliului judeţean Maramureş; 
- Comunelor asociate 
- Primarului comunei 

    PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

                                                                                  BANCOS  ROMULUS 
            

        Contrasemnat pentru legalitate 
                                    secretarul general al comunei 

                                       DRAGOŞ TRAIAN 

Baita de sub Codru 

la 21.11.2019. 

Nr.44. 
Notă: 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __10____voturi „pentru „ __0___voturi împotrivă,__0____abțineri 

din numărul  de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi ___10____ consilieri.   

  


