
 

 
 ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ       
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU     

CONSILIUL LOCAL 

          PROIECT de HOTARARE    
   

 

               privind asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de lucrării suplimentare  în vederea realizării proiectului             
                                        „Modernizare si reabilitare strazi in comuna Baita 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 şi avizul secretarului comunei; 
               - prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    -prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, a căror 

documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.  10 / 06.03.2017 privind 

implementarea proiectului   „ Modernizare si reabilitare strazi in comuna Baita de sub Codru, judetul Maramures”    
 - dispozițiile de santier nr. ___/___ și centralizatorul situațiilor de lucrării; 
   In temeiul art.  129 alin. 2  litera. ”b” aliniatul 4 ,litera ”c”, art. 139 alin, (1) şi ale art. 196 alin. 

(I) litera a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în M.O. al 

României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

Consiliul local al comunei Băița de sub Codru, întrunit în ședință ordinară în data de 6 decembrie 2019, adoptă 

prezenta; 

 

                             HOTĂRÂRE: 

 

  Articolul 1.  - Se aprobă asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de lucrării suplimentare  în 

vederea realizării proiectului „Modernizare si reabilitare strazi in comuna Baita de sub Codru, judetul Maramures”. 
Articolul 2.. – Suma totală alocată de la bugetul local în vederea realizării acestor lucrării este de _________ lei    

din care  suma de   _________ lei reperzentă valoare TVA 19%.  

Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare 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 controlului de legalitate,precum și   

       -Primarului comunei 
                                            -Compartimentului impozite-taxe  

 
          Initiator 

 

     Primar DUMUTA AUREL 
           AVIZAT 
            pentru legalitate 

             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                                   DRAGOŞ  TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la   29 noiembrie    2019. 
 


