
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂRE NR. 27 
DIN 13.05.2021

Privind aprobarea încheierii m.ui contract de parteneriat cu Asociaţia Clubul Sportiv HEM

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.05.2021;
Ca urmare a solicitării depusă de Asociaţia Clubul Sportiv HEM;
Luând în considerare referatul de avizare prezentat de d-na primar Maciuc Viorica, 

proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local Băiuţ şi raportul 
compartimentului de specialitate din primărie;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată;

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. ”e”, coroborat cu alin. 9 lit. ”a”, art. 139 alin. 3 lit. ”f ’ şi art. 196 
alin.l lit. ”a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de parteneriat între Comuna Băiuţ, şi Asociaţia 
Clubul Sportiv HEM în vederea organizării evenimentului Hard Enduro Maramureş, în perioada 2 
-  4 iulie 2021, prevăzut în anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Comunei Băiuţ să semneze contractul de parteneriat 
prevăzut la art.l.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului administrativ:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş 

Primarului comunei Băiuţ
Asociaţiei Clubul Sportiv HEM

- Cetăţenilor prin publicarea pe site-ul Comunei Băiuţ
- Dosar
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