
 

                                                                                                  
JUDETUL MARAMURES       
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
CONSILIUL LOCAL         

Cod fiscal 3627161                    

                        

  

    HOTĂRÂRE 
 

privind implementarea proiectului  

” Investitii in infrastructuri mici in comuna Baita de sub Codru, judetul Maramures  ” 

 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121  alin. (1) și (2) din Constituția României , republicată; 

b) ART. 8 ȘI 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15  

Octombrie 1985 , ratificată prin legea nr. 199/1997; 

c) Art. 7 alin (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil , republicat  

cu modificările și completările ulterioare, referitor la contracte și convenții ; 

d)  art. 20 și 21 din legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) Art. 36 alin (20 lit. B) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată cu  

modificările și completările ulterioare; 

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare; 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată , cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) și ale art. 115 alin. (1) lit. B) din legea nr. 215/2001 a  

administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare, 

a) în baza expunerii de motive prezentată de domnul Dumuța Aurel – primarul comunei  

Băița de sub Codru prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului  ” Investitii in infrastructuri mici 

in comuna Baita de sub Codru, judetul Maramures”, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) ținând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al  

primarului  prin care se motivează , în drept și în fapt , necesitatea și oportunitatea proiectului , constituind un 

aport pentru dezvoltarea colectivității; 

c) pe baza raportului comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Băița de sub Codru; 

Consiliul local al comunei Băița de sub Codru , județul Maramureș adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE : 
 

 Art. 1 Se aproba necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei  în vederea  

implementării proiectului ” Investitii in infrastructuri mici in comuna Baita de sub Codru, judetul 

Maramures” denumit în continuare Proiectul. 
 Art. 2. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 

investiției , în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare  Rurală – P.N.D.R., potrivit 

legii. 

 Art. 3 Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 

cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți  în 

cadrul Proiectului . 

 Art. 4. Numărul locuitorilor , operatorilor economici și instituțiilor deserviți de Proiect, după caz, 

precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinși în anexa, care este parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 



 Art. 5. Reprezentantul legal al comunei este , potrivit legii, primarul acesteia , domnul Dumuța Aurel 

, în dubla sa calitate  și de ordonator principal de credite. 

 Art. 6 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Băița de sub 

Codru. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică , prin intermediul secretarului comunei , în termenul prevăzut de 

lege , primarului comunei și Instituției Prefectului județului Maramureș , și se aduce la cunoștință publică prin 

afișare la sediul primăriei comunei Băița de sub Codru.  

 

 
           PRESEDINTE DE SEDINTA 

            

                  DUMUȚA  GHEORGHE 

 

     CONTRASEMNAT 

                 SECRETARUL COMUNEI  

                   DRAGOŞ TRAIAN 
     

Baita de sub Codru 

la  10.05.2019 

Nr. _____. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de____ voturi pentru, ___voturi împotrivă, _____ abţineri, din numărul  de  11 

consilieri în funcţie . 
Consilieri prezenţi  _____ . 

 

         

 

 
 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI COMUNEI 

PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII  

HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BAITA DE SUB CODRU  NR.___/___.12. 2018 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii 10.05.2019  

2 Comunicarea către primarul comunei1+4) 10.05.2019  

3 Comunicarea către prefectul judeţului1+4) 10.05.2019  

4 Aducerea la cunoştință publică2+3+5) 10.05.2019  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3) …/…/20 ….  

6 Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte3) …/…/20 ….  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 

primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 

5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii 

lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4) art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 

   a) primarului unităţii administrativ-teritoriale; 

   b) prefectului judeţului.” 
5) art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică 

prin grija secretarului unității administrativ-teritoriale.” 

 
 


