
 
 

 

ROMÂNIA       

JUDETUL MARAMURES        

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU        

CONSILIUL LOCAL         
 

      HOTĂRÂRE 

privind acordul de principiu pentru participarea comunei Băița de sub Codru 

la realizarea proiectului ” Drumul Maramureșului” 

 

 Având în vedere: 

- documentația transmisă de Asociația  Origini Maramureș, privind realizarea uni traseu  

turistic prin care se urmărește a se conecta cele mai importante obiective de vizitat din Maramureș , traseu ce ar 

urma să fie străbătut la pas sau cu bicicleta; 

- referatul de aprobare a primarului comunei , avizul comisiei de specialitate din cadrul 

consiliului local  , raportul  viceprimarului comunei ,precum şi avizul secretarului comunei; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (7) lit. r); alin. (9) lit a), ale art. 139 alin. (1) și 196 alin  

(1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările 

ulterioare; 

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures,întrunit în ședință ordinară  

în data de 28 ianuarie2021,adopătă prezenta  

 

   HOTĂRÂRE 

 

Art. 1.  (1)  Se aprobă acordul de principiu pentru participarea comunei Băița de sub Codru la realizarea 

proiectului ” Drumul Maramureșului ” , având ca obiect realizarea  și marcarea corespunzătoare a unui traseu 

turistic pe teritoriul județului prin care se urmărește conectarea celor mai importante obiective de vizitat din 

județ ,traseu ce ar urma să poată fi parcurs la pas sau cu bicicleta. 

 (2) Participarea efectivă la proiect , aportul financiar la realizarea acestuia vor fi supuse aprobării  

ulterior împreună cu acordul de asociere/parteneriat ce urmează a se încheia între unitățile administrativ-

teritoriale interesate și Asociația Origini Maramureș .  

Art. 2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local al comunei Băița de sub Codru și 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 Băița de sub Codru; 

- Asociației Origini Maramureș; 

  

                                   PRESEDINTE DE SEDINTA 

   

                                                                  SABOU VASILE 

            
                  Contrasemnat pentru legalitate 
                                           secretarul general al comunei 

                                               DRAGOŞ TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la 28.01.2021. 

Nr.8. 
         Notă; 

                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de_11___ voturi pentru,  __0___abţenere __0___ voturi  

împotrivă,din numărul  de 11  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 

 


