
 

                                                                                                             
JUDETUL MARAMURES       
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
CONSILIUL LOCAL         

                         

                                            HOTĂRÂRE 
 

privind  aprobarea Devizelor de lucrării  și implicit alocarea fondurilor  necesare executării  unor 

lucrărilor  de reparatii  la unele tronsoaner de străzi în Băița de sub Codru.  

 
Având în vedere; 

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

local  , raportul  compartimentului de specialitate  precum și avizul secretarului general al comunei; 

-  prevederile  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale; 

-  Devizele de lucrării  întocmit în conformitate cu prevederile HGR nr. 907/2016 de către SC  

INGINERIE DRUMURI SRL cu sediul în Baia Mare str. Gării nr. 5/31. 

In temeiul prevederilor articolului 129  aliniatul 2 litera”b” puctul 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  25 noiembrie  2021,adoptă prezenta ; 

 
 

HOTĂRÂRE : 
 

 Articolul 1 Se aproba  devizele de lucrării și alocarea de fonduri din bugetul local pentru executarea  
unor lucrării de reparatii pentru amenajarea  unor tronsoane de străzi din localitatea Băița de sub Codru, după cum 

urmează; 
  -reparatii drum la fațada dispensarului uman  în valoare de 85.038 lei 
  -realizarea unor benzi de încadrare aferente tronsonului  de stradă Primărie-Dispensar Uman în valoare 

de  99.694 lei. 
            Articolul 2. Cheltuielile aferente acestor  lucrării de reparații se prevăd și vor fi suportate  din  

bugetul local .      

Articolul 3. 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 preve-

derile 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  

               

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   

             POP ZAMFIR 
                                                                                                                                   contrasemnat  pentru legalitat 

   SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                                  TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  25 noiembrie   2021. 
  

 Nr.49. 
         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 

 

 

 



 

 
 

 


