
                                                                                     
 

 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, asistenta si reprezentare juridica in dosarul 

nr.12365/182/2016, inregistrat pe rolul   Judecatoriei BAIA MARE  

 
 

  Având in vedere expunerea de motive a primarului comunei,avizul comisiei de specialitate din cadrul 

consiliului local si raportul secretarului comunei; 

 Avand in vedere dispozitiile  art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a chel-

tuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;  
Tinând cont de prevederile  art. 7 punctul  5 din Legea nr.98/2016, privind  achizitiile publice; 

  In temeiul prevederilor art.21, art.36 alineat 2 litera “d” , alineat 6  litera “a”  a art.115 alineat 1 litera 

“b”din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata , cu modificările și completările ulterioare; 
  Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru ,judetul Maramures,intrunit in sedinta ordinara  in data 

de  27 iunie 2018, adopta prezenta; 

 

 

H O T A R A R E : 

 

                 Articolul 1. Se aproba achizitionarea serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in 

dosarul nr. 12365/182/2016, inregistrat pe rolul judecătoriei BAIA MARE, in numele si pentru comuna BAITA DE SUB 

CODRU, Consiliul Local al comunei BĂIȚA DE SUB CODRU si Primarul comunei Băița de sub Codru. 
     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, asistenta si 

reprezentare juridica in dosarul nr. 12365/182/2016, inregistrat pe rolul judecătoriei BAIA MARE. 

                 Articolul.3. Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari vor fi suportate 

din bugetul local  al comunei . 
 Articolul 4.- Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica la; 

- Instituitiei Prefectului Judetului Maramures 
- Judecătoriei BAIA MARE 

- Primarului comunei 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 

      RUS  VASILE     
          

             Contrasemneaza: 

         Secretarul comunei, 

Băiţa de sub Codru        DRAGOŞ TRAIAN 

la 27 iunie 2018. 

         

Nr.  24 

 

Notă : 

              Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de  __10__ voturi pentru, _0__impotriva, _0__ abtineri. 

  Nr.total consilieri 11 în funcţie  , consilieri prezenti___10_____ 

               



 


