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PROIECT DE HOTĂRÂREA NR.54/28.10.2016 
privind participarea Comunei Baia de Criş ca membru afiliat la 

Bursa Romana de Marfuri 
 

Consiliul local al Comunei Baia de Criş; 
Analizând expunerea de motive nr 54/28.10.2016 a Primarului Comunei Baia de 

Cri ş, privind participarea Comunei Baia de Criş ca membru afiliat la Bursa Romana de 
Marfuri; 

Luand in considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. "e", alin.(7), lit. "a" şi art.45 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1  – Aproba participarea Comunei Baia de Criş ca membru afiliat la Bursa 
Romana de Marfuri. 

Art.2  – Cererea de acordare a calităţii de Membru Afiliat al Bursei Române de 
Mărfuri, Contractul de colaborare si Lista mărfurilor fungibile (materiale prime) 
tranzacţionabile pe piaţa la disponibil a Bursei Române de Mărfuri sunt cele prevazute in 
anexele 1, 2, respectiv 3, care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.3  – Imputerniceste Primarul Comunei Baia de Criş dl. Gorcea Mihaiu Liviu , 
să reprezinte Comunai Baia de Criş în relatiile contractuale ce deriva din aceasta.  

Art. 4  – Compartimentul  urbanism, din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Baia de Criş va duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.   

Art.5  - Hotărârea se comunică Prefectului judeţului Hunedoara,  Primarului, 
Secretarului, compartiment contabil,  

 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                    VIZAT 
                                                                                            SECRETAR, 
                                                                                           Micula Dorina 
                                                 INITIATOR 
                                                  PRIMAR, 
                                ING. GORCEA MIHAIU LIVIU 
                                                                                              
                                                                                                

Data adoptarii hotararii: 
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EXPUNERE DE MOTIVE  NR. 54/28.10.2016 
 

la proiectul de hotarare privind participarea Comunei Baia de Criş ca membru 
afiliat la Bursa Romana de Marfuri 

 
 
 

Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local al 
Comunei Baia de Criş, propunem aprobarea participarii Comunei Baia de Criş ca 
membru afiliat la Bursa Romana de Marfuri. 

Scopul participarii Comunei Baia de Criş ca membru afiliat la Bursa Romana de Marfuri 
este acela de a diminua cheltuielile efectuate de comuna cu energia electrica , produsele 
petroliere, lubrefianti, materiale de construcţii  : ciment, criblură, nisip,  pietriş, 
cherestea, piatră spartă si alte materiale generale ( sare, lemn de foc,) . 

 

Precizam faptul ca Comuna Baia de Criş, in calitate de consumator eligibil, poate 
achizitiona de pe piata libera acesti agenti energetici la preturi mai mici decat cele 
standard oferite. 

In afara consumatorilor proprii: sedii, iluminat public, Cămine Culturale, Crucea de 
pe Mogos, statiile de tratarea a apei uzate, statia de tratare apa potabila ,  pot fi cuprinse 
si institutiile de invatamant scolar si prescolar de pe raza Comunei Baia de Criş, precum 
si Cabinetele medicale  individuale   si  Unitatea de Asistenta Medico –Socială. 

Faţă de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre ca fiind 
legal şi oportun. 

 
Competenţa aprobării Proiectului de hotărâre prezentat revine Consiliului Local al 

Comunei Baia de Criş, tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum si de cele ale art. 36, 
alin. (2), lit. "e", alin. (7), lit. "a" şi art.45 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Comuna Baia de Criş  

Primar, 
Gorcea Mihaiu Liviu  

 
 


