
 

 
 ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ        
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU     

CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 
“ Reabilitare -Modernizare străzi  rurale în comuna Băita de sub Codru , 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,precum și  prevederile; 

- art. 120 si Art.121 alin. (1) alin (2) din Constitutia României republicata; 

- art. 8 si 9 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificata prin Legea nr.. 199/1997; 

- art. 7 alin.(2) si Art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 

modificarile ulterioare, referitoare, la contracte sau conventii; 

- art.. 20 si Art. 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006; 

- legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 66 si 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a 

unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene; 

 - art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- 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; 

-ordonanței de urgență pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny” nr. 

95/2021; 

- 0rdinul privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, 

pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

95/2021.   

  Tinând cont de prevederile Art. 1949 – Art. 1954 din Noul Cod Civil al României si Sectiunea 3 – 

Studiul de fezabilitate Art. 7 alin. (2) lit. b), alin. (7) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii. 

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

e) 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 (1)Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții” Reabilitare 

-Modernizare străzi rurale  în comuna Băita de sub Codru , judetul Maramures ",  conform Anexei nr. 1 

la prezenta hotarare. 

                                             (2) Se aproba investitia ” Reabilitare -Modernizare străzi rurale  în comuna  

Băita de sub Codru , judetul Maramures "inclusiv cererea de finantare  a acesteia   si cheltuielile necesare 

intocmirii si depunerii ei in vederea finantarii prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny/2021,    

 conform anexei nr. 2 la prezenta hotarâre. 

Articolul .2  Primarul comunei   Băița de sub Codru, prin aparatul de specialitate va duce la  

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

         Anexa nr. 1-Deviz general 

         Anexa nr. 2-Cerere de finanțare 

 



 

     

 

    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 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  

                           - Mininsterul Fondurilor Europene (Prin Cererea de finantare a Investitiei); 

               - Compartimentului financiar- contabil  

     - SC EPUROM SA  

               
 PRESEDINTE DE SEDINTA 
 

                    POP   ZAMFIR  

                    
Contrasemnat  pentru legalitate 

             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                 DRAGOŞ  TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la    1 noiembrie   2021. 

 

Nr.45 
 

 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.   

 

 


