
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 70 
Din 8.12.2022

privind aprobarea Cererii de finanţare, Devizului general şi indicatorilor tehnico -  economici 
modificaţi pentru obiectivul de investiţie: ” îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de 

distribuţie a apei potabile şi de canalizare menajeră din comuna Băiuţ, judeţul
Maramureş”

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa extraordinară din data de 8.12.2022;
Luând în considerare referatul de aprobare 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;

Ca urmare a Adresei MDRAP nr. 94694/12.08.2022 prin care ni s-a comunicat că valoarea 
alocată pentru proiectul ” îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de distribuţie a apei potabile 
şi de canalizare menajeră din comuna Băiuţ, judeţul Maramureş" este mai mică decât cea 
solicitată;

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;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal- 
bugetare;

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea finanţelor publice locale nr. 
273/2006. cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 6 din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 
28/2008. privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii ale Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea 
"Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului- 
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", 
cu modificările şi completările ulterioare precum şi cele ale O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea 
Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”;

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

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b, alin. 4 lit. d. art. 139 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Cererea de finanţare, Devizul general şi indicatorii tehnico -  economici 
modificaţi ai obiectivului de investiţie ” îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de distribuţie a 
apei potabile şi de canalizare menajeră din comuna Băiuţ, judeţul Maramureş” conform 
Anexelor 1 -2 parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 Valoarea totală a investiţiei este de 15.729.842,04 lei cu TVA. din care C+M este 
13.400.452,36 lei cu TVA, suma eligibilă la bugetul de stat este 15.000.000.00 lei cu TVA. iar 
suma eligibilă la beneficiar este de 729.842.04 lei cu TVA.



Art. 3. Se împuterniceşte doamna Maciuc Viorica - Primarul comunei Băiuţ să reprezinte 
comuna Băiuţ judeţul Maramureş. în relaţia cu organismele finanţatoare ale proiectului şi să 
semneze contractul de finanţare a investiţiilor, în vederea realizării obiectivului de investiţii: ” 
îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de distribuţie a apei potabile şi de canalizare 
menajeră din comuna Băiuţ judeţul Maramureş”.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Băiuţ si biroul contabilitate-administrativ din cadrul Primăriei Comunei Băiuţ.

Art. 5. Prezenta Hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ conform 
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ
Cetăţenilor prin publicarea pe site-ul Comunei Băiuţ 
Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

POP ANDREI C O Z^IlS

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

POP AURELIAN VICTOR

Cvorum: U voturi pentru. — voturi împotrivă
şi -  abţineri din ■' 7 consilieri prezenţi în total 11 consilieri


