
 

                                                                                  
 ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ        
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU     

CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

 

                                  privind asigurarea finantarii de la bugetul local ,dupa achizitie, pentru proiectul 

                         „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; 
                -notificarea cu numarul 89737 din 19.07.2017 emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice 

si Fondurilor Europene, prin care se asigura finantarea proiectului;                                                                                                                                                   

    - Hotărârea Consiliului Local nr.  10 / 06.03.2017 privind implementarea proiectului   „ Modernizare si reabilitare 

strazi in comuna Baita de sub Codru, judetul Maramures”    

  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 asigurarea finantarii de la bugetul local pentru urmatoarele categorii de cheltuieli care nu se finanteaza 

de la bugetul de stat prin PNDL: 
-cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, in valoare de 1.618,41 lei, la care se adauga TVA 307,50 lei. Total 

1.925,91 lei; 

-studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii- nu este cazul;  

-studiile de teren, in valoare de 9.440 lei, la care se adauga TVA 1.793,60 lei. Total 11.233,60 lei; 

-studiile de specialitate-nu este cazul; 

-expertizele tehnice-nu este cazul; 

-construcții și instalatii în valoare de 458 lei,la care se adaugă TVA 87,02 lei.Total 545,02 lei. 

-asistenţa tehnică (proiectant si Diriginte de santier), in valoare de 60.729 lei, la care se adauga TVA 11.538,51 lei. Total 

72.267,51 lei; 

-consultanţa, in valoare de 40.486 lei, la care se adauga TVA 7.692,65 lei. Total 48.178,65 lei; 

-taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/autorizaţii, in valoare de 1.500 lei, la care se adauga TVA 0 lei. Total 1.500 lei; 

-organizarea procedurilor de achiziţii - nu este cazul; 

-active necorporale - nu este cazul; 

-cheltuieli conexe organizării de şantier - nu este cazul; 

-comisioane, cote, taxe, costuri credite, in valoare de 44.578,09 lei, la care se adauga TVA 0 lei. Total 44.578,09 lei; 

cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. - nu este cazul; 

Total cheltuieli finantate din bugetul local: 180.228,78  lei, inclusiv TVA. 
 Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, potrivit legii. 
 Art. 3.  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  

31.10.2018  

 

Nr.37 
 

Notă: 

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



 


