
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 60 
Din 31.10.2022

privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiţii înfiinţarea 
şi dezvoltarea unei rezervaţii de zimbri. în comuna Băiuţ judeţul Maramureş

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2022; 
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, proiectul 

de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Băiuţ şi raportul 
compartimentului de specialitate din cadrul primăriei;

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 baza prevederilor:
• Art. 173 alin. (1) lit. e), f f  alin. (7) lit. c) şi art. 286. alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
• Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale care stabilesc că 

autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări 
şi servicii publice locale.
Ţinându-se cont de prevederile:

• H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico- 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

• Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
• Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică;

în temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. 
a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

A rt.l. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Judeţul Maramureş reprezentat 
prin Consiliul Judeţean Maramureş şi Comuna Băiuţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii 
de utilitate publică de interes judeţean şi local ’înfiinţarea şi dezvoltarea unei rezervaţii de animale 
sălbatice, de zimbri. în comuna Băiuţ judeţul Maramureş’" conform Anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art.2. în vederea realizării obiectivului de investiţii prevăzut în art. 1 din Anexă, Comuna 
Băiuţ va pune la dispoziţie terenul necesar pentru realizarea obiectivului de investiţii, identificat 
prin Extrasele de Carte Funciară nr. 50091 şi nr. 50090 -  Băiuţ.



Art.3. Se mandatează dna Maciuc Viorica, Primarul comunei Băiuţ să semneze prezentul 
Acord de parteneriat, respectiv toate documentele necesare în vederea punerii în aplicare a 
prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
Administrativ:

Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ 
Consiliului Judeţean Maramureş 
Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

NICOROVICI PETRE POP AURELIAN^VICTOR

Cvorum: h j  voturi pentru. _____voturi împotrivă
Şi —  abţineri din__^consilieri prezenţi în total 11 consilieri


