
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTARAREA NR. 82 
Din 27.12.2021

privind aprobarea închirierii unor imobile

Consiliul Local al comunei Băiuţ, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.12.2021;

întrucât în timpul sezonului rece autospeciala pentru stingerea incendiilor trebuie 
garată într-un spaţiu închis unde temperatura trebuie să fie de minim 5 grade iar Primăria 
Băiuţ nu dispune de un astfel de spaţiu;

întrucât este necesară realizarea unei rampe de depozitare a materialului lemnos 
rezultat din exploatarea pădurii comunale şi care urmează a fi vândut;

Luând în considerare expunerea de motive prezentată de d-na primar Maciuc Viorica 
proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Băiuţ şi raportul de specialitate prezentat de d-1 secretar Pop Aurelian;

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 75 /2019 pentru aprobarea Criteriilor 
de performanţă privind constituirea. încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor 
private pentru situaţii de urgenţă şi pe cele ale art. 129 alin. 10 din O.U. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ

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

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit d, alin. 7 lit. a. art. 139 alin. 1 şi art. 196 
alin. 1 lit. a din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art.l Se aprobă încheierea unui contract de închiriere pe o durată de maxim 10 ani 
cu CNMP REMIN SA, privitor la următoarele imobile :

- Teren cu suprafaţa de 3.304,82 mp situat în localitatea Strîmbu Băiuţ identificat 
prin nr. topo 4403/2/2 din CF nr. 856 Lăpuş UAT Băiuţ
Clădire P+l cu suprafaţa de 232.12 mp numită Garaj auto. situată în localitatea 
Strîmbu Băiuţ pe nr. topo 4403/2/2 din CF nr. 856 Lăpuş UAT Băiuţ 
Clădire P cu suprafaţa de 113.68 mp numită Centrală termică, situată în 
localitatea Băiuţ pe nr. topo 5239/2/l/6/6 din CF nr. 1 Lăpuş UAT Băiuţ 

Alt. 2 Se aprobă modelul Contractului de închiriere conform Anexei 1 parte integrantă 
din prezenta Hotărâre.

Art. 3 (1) Se aprobă realizarea, în limita fondurilor alocate în bugetul local, de lucrări 
de amenajare şi reabilitare a imobilelor închiriate în vederea aducerii acestora la standardul



Art. 3 (1) Se aprobă realizarea. în limita fondurilor alocate în bugetul local, de lucrări 
de amenajare şi reabilitare a imobilelor închiriate în vederea aducerii acestora la standardul 
necesar pentru a se putea obţine Avizul de înfiinţare al Serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă al comunei Băiuţ.

(2) Aceste lucrări vor fi realizate cu acordul titularului dreptului de proprietate asupra 
clădirilor.

(3) Bunurile achiziţionate ca dotări vor rămâne în proprietatea Comunei Băiuţ.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ:
- Prefectului judeţului Maramureş 

Primarului comunei Băiuţ
- CNMP REMIN SA 

Cetăţenilor prin afişare 
Dosar
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CIUPEI NOIE

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 
POP AURELIAN VÍCTOR
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