
 
 

 ROMANIA          
JUDETUL MARAMURES        

COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU        
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E    

 

cu privire la  aprobarea achizitionarii  serviciului de consultanta, întocmire baza de date pentru registru  

electronic national  al nomenclatoarelor stradale și inscripționare pancarte 
 

Avand in vedere ; 

 

-referatul de aprobare  întocmit de către  primarul comunei , avizul comisiei de  specialitate din cadrul  

consiliului local  , raportul de specialitate al  compartimentului de resort  ,precum şi avizul secretarului general al 

comunei; 

 -oferta  pentru încheierea unui contract de prestari servicii de consultanta, întocmire baza de date pentru  
registru electronic national  al nomenclatoarelor stradale și inscrpționare pancarte,înaintată de catre SC.SPATAR GEO-

MATICS S.R.L; 

             -prevederile Legii  nr. 273/2003 privind  finantele publice locale; 

                  -prevederile titlul IX din Codul Fiscal  aprobat prin Legea 227/2015;  

             -prevederile  Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 
In temeiul prevederilor articolului 129  aliniatul 2 litera”b” aliniatul 4 litera”d” 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  28 ianuarie  2021,adoptă prezenta ; 
 

H O T A R A R E : 

 

                   Articolul 1. Se aproba achizitionarea serviciului de consultanta, întocmire baza de date pentru registru  
electronic national  al nomenclatoarelor stradale și inscripționare pancarte. 

              Articolul 2.  Se imputerniceste  d-nul DUMUȚA AUREL- primar al comunei BĂIȚA DE SUB CODRU,  
in vederea promovarii procedurilor  și încheierii unui contract de  servicii , de consultanta și întocmire baza de date pentru  

registru electronic national  al nomenclatoarelor stradale și inscripționare pancarte 

    Articolul.3. Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari vor fi suportate  
din bugetul local  al comunei . 
                       Articolul .4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Lo-

cal,afişarea la sediul instituției  şi se comunică prin grija secretarului general al comunei, în conformitate cu pre-

vederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exer-

citarea controlului de legalitate,precum și   
        -  Primarului comunei 

                              -  Compartimentului financiar- contabil  

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   

             SABOU  VASILE 
                                                                                                               contrasemnat  pentru legalitat 

   SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                     TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  28 ianuarie   2021. 

  

 Nr.9 

         Notă; 
                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de_11___ voturi pentru,  __0___abţenere __0___ voturii 

împotrivă,din numărul  de  ___11_____  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 

 

 



                                 
                                                                       

 


