
 

                                                                                  
 ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ        
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU     

CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

 
        privind aprobarea   indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa incheierea achizitiei pentru obiectivul de investiţie: 
 

                         „Modernizare si reabilitare strazi in comuna Baita de sub Codru, judetul Maramures” 
 

Având în vedere ; 

-expunerea de motive a primarului comunei, avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ,raportul  

compartimentului de specialitate întocmit de viceprimarul comunei,precum şi avizul secretarului comunei ; 

     -prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
              - prevederile art.  7 alin. 1 lit. a  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013  pentru aprobarea Programului 

Naţional de Dezvoltare Locală aprobată prin  Ordinul MDRAP nr. 1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) şi alin.(9), coroborate cu prevederile art. 45, alin. (1) şi art.115, alin.(1).  

lit.b) din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş,întrunit în ședință ordinară în data de  31  

octombrie  2018 ; 

 

                             HOTĂRĂŞTE: 

 

    Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati dupa incheierea achizitiei pentru obiectivul de investitii  

“Modernizare si reabilitare străzi în comuna Băita de sub Codru , judetul Maramures” cu o valoare totala de 5.144.832,78 lei  

inclusiv TVA ,din care C+M 4.822.538,56 lei inclusiv TVA. 
-Suma care se  finanteaza din fonduri de la bugetul de stat = 4.964.604,00 lei inclusiv TVA 

-Suma care se finanteaza din fonduri de la bugetul local     =    180.228,78 lei inclusiv TVA 

Indicatorii tehnico-economici: 

-Lungime totala strazi modernizate  L=5134,70 m. 

-Sistemul rutier este format din: fundatie din balast 20 cm grosime, strat de baza din piatra sparta 15 cm grosime, strat de 

legatura din BAD 20 5 cm grosime, strat de uzura din beton asfaltic BA16 4 cm grosime;   

-Santuri betonate  L=9527,60 m;rigole carosabile L=380 m, sant ranforsat L=65 m ;drumuri laterale L=980 mp; podete 

tubulare din teava corugata de polietilena SN8 17 bucati, accese la proprietati =217 bucati. 

 

  Art. 2.  Prezenta se comunică la ; 
   - Instituţiei Prefectului judeţului MARAMUREŞ 

   - Primarului comunei Băiţa de sub Codru. 
 

      
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 

 

                    VANCA VALENTIN 
                    

    Contrasemnat 

secretar al comunei 

TRAIAN DRAGOŞ 

Băiţa de sub Codru  

la 31.10.2018  

 

Nr.36 
 

Notă: 

Nr.total consilieri  în funcţie 11.   , prezenti   __11___ 
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  _11___ voturi pentru, __0__impotriva,__0___abtineri.  
 


