
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 61 
Din 29.10.2021

Privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu un contabil autorizat pentru 
verificarea situaţiilor financiare şi depunerea declaraţiilor restante ale SC BĂIUŢ SERV SRL

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.10.2021;

întrucât societatea comercială SC Băiuţ Serv SRL, înfiinţată în subordinea Consiliului 
Local Băiuţ se găseşte în imposibilitatea de a-şi mai desfăşură activitatea şi are restanţe la 
depunerea declaraţiilor financiare;

Avînd în vedere că în cadrul Primăriei comunei Băiuţ nu există angajat personal 
specializat (expert contabil) care să îndeplinească aceste activităţi;

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, 
proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate ca şi raportul de specialitate 
prezentat de dl secretar general Pop Aurel ian:

Având în vedere prevederile art. 252-270 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor 
comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

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

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 lit. a. alin. 3 lit. d. art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. i) şi 
ale art. 196. alin. 1. lit.a) din O.U.G. nr. 57/12019 privind Codul Administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii cu un contabil autorizat în 
vederea verificării situaţiilor financiare ale SC BĂIUŢ SERV SRL şi depunerii declaraţiilor 
restante.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul comunei Băiuţ să selecteze serviciile necesare, să 
negocieze valoarea acestora şi să contracteze aceste servicii.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
Administrativ:

Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ 
Cetăţenilor prin afişare 
Dosar
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