
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 65 
Din 31.10.2022

privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor şi modificarea 
indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investiţii: 

„MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUŢ, JUDEŢUL MARAMUREŞ” 
contract de finanţare nr. C 0760CM000315626001 finanţat FEADR, Măsura 7.6.

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 prin care se propune aprobarea modificărilor 
tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor şi modificarea indicatorilor economici pentru realizarea 
obiectivului de investiţii: MODERNIZARE’ CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUŢ, 
JUDEŢUL MARAMUREŞ” contract de finanţare nr. C 0760CM000315626001 finanţat FEADR, 
Măsură 7.6.

Luând în considerare cele cuprinse în:
• Dispoziţia de şantier nr. 1 / 2022 şi dispoziţia de şantier nr. 2 / 2022 întocmite de SC 

TEHNICA PLUS SRL în calitate de proiectant privind realizarea obiectivului de investiţii 
„Cămin Cultural Poiana Botizii”;

• Dispoziţia de şantier nr. 1 / 2022 şi dispoziţia de şantier nr. 2 / 2022 întocmite de SC 
TEHNICA PLUS SRL în calitate de proiectant privind realizarea obiectivului de investiţii 
„Cămin Cultural Strîmbu Băiuţ”;

• Contractul de lucrări nr. 369/25.01.2022, încheiat între Comuna Băiuţ şi SC Bumb 
Companv SRL.

• Contractul de lucrări nr. 370/25.01.2022, încheiat între Comuna Băiuţ şi SC Bumb 
Companv SRL.

în baza prevederilor:
• H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare:

• Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;

• Contractului de finanţare nr. C 0760CM000315626001 încheiat între Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale -  România şi Comuna Băiuţ, pentru proiectul finanţat din 
FEADR “MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUŢ, JUDEŢUL 
MARAMUREŞ;

• Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
în temeiul art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. ,, a ” şi 139 alin. 3 lit. „ a ” din O.U. nr. 57/2009 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE :

Art. I. Se aprobă modificările tehnice apărute pe parcursul desfăşurării lucrărilor pentru 
realizarea proiectului „MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUŢ, JUDEŢUL 
MARAMUREŞ CĂMIN CULTURAL POIANA BOTIZII” conform dispoziţiei de şantier nr. 1 / 2022 
şi dispoziţiei de şantier nr. 2 / 2022.

Art. 2. Se aprobă modificările-tehnice apărute pe parcursul desfăşurării lucrărilor pentru 
realizarea proiectului „MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUŢ, JUDEŢUL 
MARAMUREŞ CĂMIN CULTURAL STRAMBU BAIUT” conform dispoziţiei de şantier nr. 1 / 2022 
şi dispoziţiei de şantier nr. 2 / 2022.

Art. 3. Se aprobă modificarea indicatorilor economici apăruţi pe parcursul desfăşurării 
lucrărilor pentru realizarea proiectului MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA 
BĂIUŢ, JUDEŢUL MARAMUREŞ CĂMIN CULTURAL POIANA BOTIZII”, astfel:

• Note de renunţare aferente dispoziţiilor de şantier în valoare de 136.367,16 lei 
fără TVA;

• Note de comandă suplimentară aferente dispoziţiilor de şantier în valoare de 
208.169.04 lei fără TVA;
Art. 4. Se aprobă modificarea indicatorilor economici apăruţi pe parcursul desfăşurării 

lucrărilor pentru realizarea proiectului MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA 
BĂIUŢ, JUDEŢUL MARAMUREŞ CĂMIN CULTURAL STRAMBU BAIUT”, astfel:

• Note de renunţare aferente dispoziţiilor de şantier în valoare de 132.723,67 lei 
fără TVA;

• Note de comandă suplimentară aferente dispoziţiilor de şantier în valoare de 
215.812,88 lei fără TVA;
Art. 5. Se împuterniceşte doamna Maciuc Viorica, Primarul comunei Baiut, pentru ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului administrativ :

• Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
• Primarului comunei Băiut;

• Afişare şi publicare pe site-ul Primăriei Baiut
• AFIR;
• Dosar
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