
 
ROMANIA                                                     

   JUDETUL MARAMURES       

  COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
  CONSILIUL LOCAL         

                                                                                          HOTARARE      

 

                                     cu privire la acoperirea unor sume din  excedentul bugetar. 
 

 

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 secre-

tarului general al comunei; 

             -prevederile art. 58 din din  Legea  nr. 273/2003 privind  finantele publice locale; 

              -contractul de finanțare nr. C0760CN00011662600142 din data de 25.09.2017,încheiat cu 

AFIR din cadrul MADR în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1262/2009, pentru implementarea proiectului de investiții denumit ”Modernizare 

cămine culturale în comuna Băița de sub Codru localitățile Băița de sub Codru și Urmeniș, județul Maramu-

reș” 

                          In temeiul prevederilor articolului 129  aliniatul 2 litera”b” aliniatul 4 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  25 mai  2021,adoptă prezenta ; 

 
HOTĂRÂRE : 

 
 Articolul 1.  Se aprobă acoperirea definitiva a deficitului  secțiunii de dezvoltare în sumă de   

193.774,52 lei din excedentul anilor  precedenți,în vederea realizării obiectivului de investiții “Modernizare 

camine culturale in  comuna Baita de sub codru, localitatile Baita de sub codru si Urmanis,  judetul 

Maramures”. 

Articolul  2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează compartimentul  

financiar- contabil din cadrul primăriei. 

                       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 legali-

tate,precum și   

            -  Primarului comunei 

                                - Trezoreriei  BAIA  MARE 

                                - Compartimentului financiar- contabil  

                                - Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice  Maramureş  
      
                                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 

                                                                                  PETRAN SORIN-FLORIN 
 

                                                                                       _________________ 

         contrasemnat  pentru legalitate 
                                                                                                                               SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                                                   TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  25 mai   2021.        ______________________  

 Nr.23.   
 
         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 


