
 

 
ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ      
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU        

CONSILIUL LOCAL            
         
                                                                 HOTĂRÂRE 

 

              privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ,depunerea si implementarea proiectului 

 „Asigurarea procesului de învățare în mediul on-line, 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 și avizul secretarului general al comunei; 

-programul operaţional competitivitate, acţiunea  – îmbunătățirea conținutului digital și a infra 

structurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură;  

-prevederile  OUG nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri  

externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului 

școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2. 
Având în vedere prevederile  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale; 

In temeiul prevederilor articolului 129  aliniatul 2 litera”d” aliniatul 7 litera”a” și    art.196  aliniatul 1  
litera „a”   din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

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

de 18 noiembrie  2020,adoptă prezenta ; 

 

HOTĂRÂRE : 

 
Articolul 1.  Se aproba indicatorii tehnico economici ai proiectului ”Asigurarea procesului de  

învățare în mediul on-line, in Comuna Baita de sub Codru, judetul Maramures”,conform anexei nr. 1 la 

această hotărâre . 

  Articolul 2. Se va suporta întegral din bugetul local valoarea neeligibilă a proiectului precum și 

partea de cofinanțare, în  cota  de 2% din valoarea eligibilă a acestuia. 

  Articolul 3.  Se desemnează primarul comunei,  domnul DUMUTA  AUREL-ca reprezentant 

legal al comunei  în vederea depunerii și implementării acestui proiect. 

Articolul 4. 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 financiar- contabil  

               
PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

           SABOU  VASILE 

                    
Contrasemnat  pentru legalitate 

             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                 DRAGOŞ  TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la  18 noiembrie 2019. 

Nr.33. 
 

 Notă: 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __8____voturi „pentru „ __0___voturi împotrivă,__0____abțineri       

din numărul  de 10 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi ___8____ consilieri.   

 

 
 

 


