
 

 
 ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ        
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU     

CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

 

privind participarea la Programul privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de  

iluminat public 

 
Având în vedere; 

-  referatul de aprobare a primarului comunei prin care  se recunoaste  necesitatea şi oportunitatea  

creșterii eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, prin realizarea proiectului „CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA BAITA 

DE SUB CODRU, SATUL BAITA DE SUB CODRU, JUDEȚUL MARAMUREȘ”, avizul comisiei de  

specialitate din cadrul consiliului local  , raportul  compartimentului de specialitate  precum și avizul secretarului general 

al comunei, 
-prevederile Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a  

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, conform cărora unul dintre documentele 

obligatorii la momentul depunerii cererii de finanțare este hotărârea consiliului local privind aprobarea 

participarii la Programul privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public,precum și  

prevederile; 

- legii nr. 51/2006, art. 29 - 32 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

        În temeiul prevederilor art. 1, , alin. (2), art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), alin. (7), 

lit. e) , f) , si alin. (14), art. 139, alin. (3, lit. e), art. 196, alin. (1), lit. a) si ale art. 287, alin. (1) lit. b) din Codul 

Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57 / 2019, modificat. 
                     Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă  extraordinară în data  

de 1 noiembrie 2021,adoptă prezenta ; 

 
                             HOTĂRÂRE: 

 

 Articolul 1. Se aprobă participarea la Programul privind creșterea eficienţei energetice a 

infrastructurii de iluminat public.  

Articolul 2. Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat  

public în comuna Baita de sub Codru, satul Baita de sub Codru, județul Maramureș”. 

Articolul 3. Se aprobă contractarea finanţării pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a  

infrastructurii de iluminat public în comuna Baita de sub Codru, satul Baita de sub Codru, județul Maramureș”. 

Articolul 4 Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii în valoare de 

53.775,44  

lei inclusiv TVA, aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii 

de iluminat public în comuna Baita de sub Codru, satul Baita de sub Codru, județul Maramureș conform anexei 

nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre. 

Articolul 5 Se aprobă susţinerea cheltuielilor neeligibile în valoare de 7.991,13 lei inclusiv TVA  

aferente proiectului„Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Baita de sub 

Codru, satul Baita de sub Codru, județul Maramureș, conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre. 

Articolul 6 Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai  

proiectului „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Baita de sub Codru, 

satul Baita de sub Codru, județul Maramureș conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre. 

Articolul 7.Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea - Administraţia  

Fondului pentru Mediu este domnul Dumuta Aurel în calitate de primar al comunei Baita de sub Codru. 

Articolul 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei  

Baita de sub Codru. 

 

 

 



    

 

Articolul 9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare ,se publică în Monitorul  

Oficial local 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 con-

trolului de legalitate,precum și   

     -  Primarului comunei  

   - Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu; 
               - Compartimentului financiar- contabil  

      

               
 PRESEDINTE DE SEDINTA 
 

                    POP   ZAMFIR  

                    
Contrasemnat  pentru legalitate 

             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                 DRAGOŞ  TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la    1 noiembrie   2021. 

 

Nr.____. 
 

 Notă: 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ______voturi „pentru „ _____voturi împotrivă,______abțineri      

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

 

 


