ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 43
Din 14.07.2021
Privind actualizarea bugetului proiectului "MODERNIZARECĂMINE CULTURALE ÎN
COMUNA BĂIUT, JUDEŢUL MARAMUREŞ"

Consiliul local al comunei Băiuţ jud. Maramureş, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 14.07.2021;
Ca urmare a creşterii v< lorii manoperei si a preturilor pe piaţa din domeniul
construcţiilor, fapt ce a dus la creşterea valorii estimate pentru contractele de execuţie a
lucrărilor de modernizare a căminelor culturale din localităţile Strîmbu Băiuţ şi Poiana Botizii;
Având
în
vedere
Contractul
de
finanţare
nerambursabilă
nr.
C0760CM00031562600129/ 9.11.2016, încheiate cu încheiat între Comuna Baiut şi Agenţia
Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale din România, prin care se asigură finanţarea în favoarea
Comunei Baiut a obiectivului de investiţii de mai sus menţionat,
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene;
Având în vedere Instrucţiunea nr. 2/2018 a preşedintelui ANAP privind ajustarea
preţului contractului de achiziţie publică/sectorială şi Instrucţiunea nr. 1/2019 a preşedintelui
ANAP privind modificarea Instrucţiunii nr. 2/2018 a preşedintelui ANAP privind ajustarea
preţului contractuluide achiziţie publică/sectorială;
Ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
Ţinând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local
Băiuţ;
Luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Băiuţ, înregistrat cu nr.
2443/6.07.2021 prin care se propune adoptarea acestei hotărâri, necesară ca urmare a creşterii
valorii lucrărilor;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr. 2544/12.07.2021 prin care se motivează, în drept şi în fapt,
necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;
a c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Băiuţ, nr. 2444/6.07.2021;
în temeiul art. 129 alin. 2 lit. ”b”, alin. 4 lit. ”d” şi art. 139 alin. 1 din O.U. nr. 57/2009
privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE

Art.l. - Se aprobă actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiţie
"MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUT, JUDEŢUL
MARAMUREŞ", astfel cum reiese din Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă confinanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, astfel cum
rezultă din Bugetul revizuit, Anex 1 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului
administrativ:
- Prefectului judeţului Maramureş
Primarului comunei Băiuţ
- AFIR
Cetăţenilor prin afişare
- Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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