ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 35
Din 8.06.2021
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie:
MODERNIZARE Ş l DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA
ELISABETA " ÎN LOCALITATEA BĂIUŢ, COMUNA BĂIUŢ, JUDEŢUL MARAMUREŞ
Consiliul Local al comunei Baiul întrunit în şedinţa extraordinară din data de 8.06.2021;
Ca urmare a modificării indicatorilor tehnico-economici rezultată în urma semnării contractului
de execuţie de lucrări;
Luând în considerare referatul de avizare 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;
Având în vedere prevederile arţ. 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;
Luând în considerare HCL Băiuţ nr. 11/15.03.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "MODERNIZARE ŞI DOTARE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA ELISABETA" ÎN LOCALITATEA BĂIUŢ COMUNA BĂIUŢ
JUDEŢUL MARAMUREŞ”
\
în 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.jnr. 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 conţinutujlui- cadru al docipnentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general ppntru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", cu modificările şi completările ulterioare precum şj cele
ale O.U.G. nr. 28/2013 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală;
Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala în
administraţia publică;
în temeiul art. 129 alin,(2) lit. b, alin. 4 fit. 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei:
„MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA ELISABETA "
ÎN LOCALITATEA BĂIUŢ COMUNA BĂIUŢ JUDEŢUL MARAMUREŞ”
Art. 2. Valoarea totală a investiţiei este de 3.154.908,78 lei inclusiv TVA, din care C+Mi este
2.605.609,58 lei inclusiv TVA, suma eligibilă de la bugetul de stat este: 2.978.946,93 lei inclusiv 'fvA,
iar suma eligibilă la beneficiar este de 175.961,85 Jei inclusiv ŢVA.
Art. 3. Se împuterniceşte doamna Maciuc Viorica, Primarul comunei Băiuţ să reprezinte

comuna Băiuţ, judeţul Maramureş, în relaţia cu organismele finanţatoare ale proiectului şl să
semneze contractul de finanţare a investiţiilor, în vederea realizării obiectivelor de investiţii:
„MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA ELISABETA " ÎN
LOCALITATEA BĂIUŢ COMUNA BĂIUŢ, JUDEŢUL MARAMUREŞ
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează primarul comunei Băiuţ
si biroul contabiiitate-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 administrativi:
Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
Primarului comunei Brtiuţ
Cetăţenilor prin publicarea pe site-ul Comunei Băiuţ
Dosar
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