
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTARAREA NR. 75 
Din 22.12.2022

privind aprobarea implementării proiectului “ înfiinţarea unui centru de colectare a deşeurilor 
prin aport voluntar în Comuna Băiuţ, judeţul Maramureş ”

Consiliul local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa extraordinară din data de 22.12.2022;
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 ca şi 
raportul de specialitate întocmit de dl secretar Pop Aurelian Victor;

Având în vedere Nota de solicitare clarificări a DGPNRR nr. 52195/16.12.2022;
Având în vedere prevederile Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare;
Conform prevederilor Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de 

proiecte PNRR/2022/ C3/S/I.1.B, Componenta C3 -  Managementul deşeurilor Investiţia 1.1. 
Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor 
municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe / comune, Subinvestiţia 1.1 A. - înfiinţarea de 
centre de colectare prin aport voluntar şi cele ale Directivei (UE) 2018/851 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile 
Pentru obiectivul “înfiinţarea unui centru de colectare a deşeurilor prin aport voluntar în comuna 
Băiuţ, judeţul Maramureş”

în temeiul art. 136 alin. 1 şi al art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aprobă participarea Comunei Băiuţ în cadrul Programului Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă. Componenta C3 — Managementul deşeurilor Investiţia 11. Dezvoltarea, modernizarea 
şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la 
nivel de oraşe / comune. Subinvestiţia 1.1. A. - înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, 
în vederea depunerii proiectului de investiţii “ înfiinţarea unui centru de colectare a deşeurilor prin 
aport voluntar în Comuna Băiuţ judeţul Maramureş“ pentru obţinerea finanţării în cadrul apelului 
de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1 .A.

Art.2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului de investiţii “ înfiinţarea unui 
centru de colectare a deşeurilor prin aport voluntar în Comuna Băiuţ judeţul Maramureş ”, în 
cuantum de 3.830.913.04 lei tară TVA, respectiv 778.720 euro tară TVA.

Art.3. Se aprobă Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.4. Se aprobă asigurarea şi susţinerea din bugetul local al Comunei Băiuţ a contribuţiei 
financiare aferente cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului, cheltuieli 
care pot rezulta din documentaţiile tehnico-economice sau din contractul de lucrări.

Art.5. Comuna Băiuţ se obligă să asigure cheltuielile de mentenanţă a investiţiei pe o 
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.

Art.6. Comuna Băiuţ se obligă sa prevadă în buget, lucrările pentru perioada de realizare a 
investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin PNRR.

Art.7. Se împuterniceşte dna Maciuc Viorica Primarul Comuna Băiuţ ca reprezentat legal 
al Comunei Băiuţ pentru relaţia cu MMAP, în derularea proiectului, respectiv să semneze toate 
actele necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei Băiuţ.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului administrativ: 
Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ 

- Compartimentului proiecte din cadrul primăriei 
Afişier 
Dosar

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

POP AURELI ANUVICTOR

Cvorum: V voturi pei
şi ____ abţineri din o

i: 0 voturi pentru._____ voturi împotrivă
abţineri din  ̂ consilieri prezenţi în total 11 consilieri


