
                                                                                     
 

ROMANIA 

   JUDETUL MARAMURES     

  COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      

  CONSILIUL LOCAL         

                                                     HOTARARE 

 
           cu privire la aprobarea elaborării unei teme de proiect, întocmirea unui studiu de fezabilitate  a proiectului  și a   
                                                          documentației tehnice pentru obiectivul  
                     „Investitii in infrastructuri mici in comuna Baita de sub Codru, judetul Maramures” 
                               

 

  Având în vedere; 

   - expunerea de motive a primarului comunei ,avizul comisiei de  specialitate din cadrul consi-

liului local  , referatul  viceprimarului comunei ,precum şi avizul secretarului comunei; 

   - principalii indicatori tehnico-economici  și devizul general privind cheltuielile necesare rea-

lizării investiției  întocmit de către SC INGINERIE DRUMURI SRL Baia Mare; 
- prevederile HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al  

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,cu mod-

ificările și completările ulterioare; 
   -  prevederile Legii nr. 98/2016,privind achizițiile publice ,cu modificările şi completările ul-

terioare; 

  In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „b”,aliniatul 4 litera „d”,art.45 si articolului  115 

aliniatul 1 litera „b” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata în Monitorul Oficial al Ro-

maniei nr. 123 din 20  februarie 2007,; 

  Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în ședință ordinară în data 

de 31 octombrie 2018; 

 

HOTARASTE : 

 
  Articolul 1.  Se aprobă elaborarea unei teme de proiect, întocmirea unui studiu de fezabili-

tate  a proiectului  și a   documentației tehnice pentru obiectivul  „Investitii in infrastructuri mici in comuna 

Baita de sub Codru, judetul Maramures” 
                        Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica : 

-  Instituției Prefectului judetului Maramures 

-      Primarului comunei. 

-      compartimentului financiar contabil 

          
PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

      VANCA VALENTIN 
            

CONTRASEMNAT 

       secretarul comunei 

        DRAGOŞ TRAIAN 

     
Baita de sub Codru 

la 31.10.2018. 

Nr.35 . 

 Nota; 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _11__ voturi pentru,  _0__ abţeneri,__0__ voturii împotrivă,din 

numărul  de __11__ consilieri prezenţi . 
 

Consilieri în funcţie :  11 

    


