
 

 
 ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ        
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU     

CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea indicatorilor economici la obiectivul de  investitii denumit 

“MODERNIZARE CAMINE CULTURALE IN  COMUNA BAITA DE SUB CODRU, 

LOCALITATILE BAITA DE SUB CODRU SI URMANIS,  JUDETUL MARAMURES" 

 
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; 

-  prevederile OG nr. 15/2021 cu privire la reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare. 
-  nota de justificare  cu privire la ajustarea prețurilor și a valorilor contractelor de lucrării ,adresele de  

înaintare și centralizatoarele întocmite pe fiecare obiectiv înaintate de catre SC PERFECT DOMIȚIANA; 

-  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 30 septembrie 2021,adoptă prezenta ; 

 
                             HOTĂRÂRE: 

 

  Articolul . 1 Se   aprobă noii indicatori  tehnico- economici  la obiectivul de  investitii denumit 

“Modernizare camine culturale in  comuna Baita de sub Codru, localitatile Baita de sub Codru si Urmanis,  

judetul Maramures" ca urmare a creșterii prețurilor materialelor de construcție la nivelul noilor valori cuprinse 

în centralizatorul situațiilor de lucrării pentru restul de executat ,respective ; 

-pentru căminul cultural Baita de sub Codru  noua valoare  v-a fi de  470.228,31 lei,fără TVA. 

-pentru căminul cultural Urmeniș ,noua valoare v-a fi de 737.664,86 lei ,fără TVA. 

 

       Articolul 2. 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  

              -  Compartimentului financiar- contabil  

   -   SC PERFECT DOMIȚIANA SRL 

               
 PRESEDINTE DE SEDINTA 
 

           TĂTĂRAN FLORIN-MARIUS 

                    
Contrasemnat  pentru legalitate 

             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                 DRAGOŞ  TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la   30 septembrie   2021. 

 

Nr.37. 
 

 Notă: 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___11___voturi „pentru „ __0___voturi împotrivă,___0___abțineri      

din numărul  de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi ___11____ consilieri.   

 

 


