
ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui membru în comisia de atestare pe post a secretarului comunei

Având în vedere prevederile art.97  din Legea nr.188/1999 privind statutul
funcţionarilor publici şi art.7 alin 3. din H.G.României  nr.452/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de atestare pe post ;

In temeiul prevederilor articolului 44 aliniatul 2 şi 48 din legea nr. 69/1991 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se numeşte ca membru în comisia de atestare a secretarului comunei
domnul SABOU VASILE  , reprezentantul  primarului .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică membrilor comisiei şi

- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru
la 8.09.2000
Nr.67



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a domnului GRUMAZ NOROCEL

Având în vedere  că în urma concesionării activităţii sanitar-veterinare şi a
bunurilor aparţinând dispensarului vetaerinar, în baza H.G. nr. 446/1999 şi organizării  acestei
activităţi pe baza liberei iniţiative ca “ persoană fizică “ de către medicul veterinar Grumaz
Norocel , în  baza Legii 160/1998 şi adjudecării licitaţiei organizate în acest scop , cu data de 1
septembrie 1999 a încetat activitatea Dispensarului Veterinar din subordinea Consiliului local al
comunei Băiţa de sub Codru ;

In temeiul prevederilor articolelor 129 şi 130 punct 1 litera b şi articolelor 44
litera “ v ”  şi 48 din legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul
Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie 1996

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 septembrie 1999 încetează contractul de
muncă a domnului GRUMAZ NOROCEL – medic veterinar – prin încetarea activităţii
Dispensarului Veterinar Băiţa de sub Codru ca urmare a concesionării activităţii sanitar-
veterinare.

Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
domnul Dragoş Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Dmnului Grumaz Norocel
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 17 ianuarie 2000.
Nr.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la efectuarea unor virări de credite bugetare

Având în vedere prevederile articolului 18 alineat 3 din Legea nr. 189/1998
privind finanţele publice locale ;

In temeiul prevederilor articolelor 44 litera “ g “ şi 48 din legea nr. 69/1991 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş
DISPUNE :

Articolul 1 Se aprobă efectuarea următoarelor virări de credite bugetare în cadrul
aceloraşi capitole şi subcapitole ale bugetului  local şi în cadrul trimestrului IV 2000.

Capitolul Articolul + -
51.02.05 22.01

25 19.500.000
24.01 8.000.000
24.02 1.500.000
24.03 3.000.000
24.07 5.000.000
27 7.000.000
30 5.000.000

57.02.03 21.05 10.000.000
22.01 12.000.000
24.01 25.000.000
26.03 3.000.000

63.02.02 25 7.000.000
63.02.03 27 7.000.000
Articolul 2. Se aprobă efectuarea următoarelor virări de credite bugetare în cadrul

Aceloraraşi capitole şi subcapitole ale bugetului Căminului cultural şi în cadrul trimestrului IV
2000

26.01 10.000.000
27 10.000.000

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 20 decembrie 2000.
Nr.85



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a doamnei
având  funcţia de asistent personal

Având în vedere decesul persoanei cu handicap pentru care doamna POP
FLOARE din Băiţa de sub Codru nr.543 îndeplinea funcţia de asistent personal;

Având în vedere prevederile Legii nr.53/1992 şi a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă nr.101/2000;

In temeiul prevederilor  articolelor 44 litera “ ş ”  şi 48 din legea nr. 69/1991 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1august  2000 se suspendă contractul de muncă
doamnei LINGURAR MARIANA din URMENMIŞ nr.94/A ,având  funcţia de asistent personal
al persoanei cu handicap LINGURAR GHEORGHE din localitatea URMENIŞ nr.94.

Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
domnul Dragoş Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei POP FLOARE-Băiţa de sub Codru nr.543
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru .
La 27.06.2000.
Nr.47



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a domnului RUS   VASILE

Având în vedere prevederile art.129 din Codul muncii;
In temeiul prevederilor articolelor 44 litera “ v ”  şi 48 din legea nr. 69/1991 a

administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 15 august  2000 încetează contractul de muncă a
domnului RUS VASILE – Referent (director cămin cultural) .

Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
domnul Dragoş Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului RUS VASILE
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru
la 8 septembrie 2000.
Nr.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la instituirea unor măsuri de înlăturare a urmărilor

viscolului din 20-22 ianuarie 2000.

Având în vedere consecinţele produse de căderile mari de zăpadă şi viscolul din
perioada 20-22 ianuarie 2000 care au condus la blocarea circulaţiei pe unele porţiuni de străzi
împiedicând aprovizionarea populaţiei şi deplasarea elevilor la şcoală;

In temeiul prevederilor articolelor 44 litera “ i “  şi 48 din legea nr. 69/1991 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş
DISPUNE :

Articolul 1 In vederea deblocării drumului “ Dâmboc” se dispune mobilizarea
populaţiei din zonă între numerele de casă 542-552,  587-649 pentru o acţiune de deszăpezire în
data de 24.01.2000 între orele 11-14 în porţiunea Dâmboc.

Au obligaţia de a participa toţi locuitorii din această zonă cu vârsta cuprinsă între
18-60 de ani cu excepţia celor bolnavi.

Articolul 2. Toţi locuitorii sunt obligaţi ca în următoarele trei zile să asigure
degajarea de zăpadă a trotuarelor din vecinătatea propriei gospodării.

Articolul 3. In  vederea evitării producerii de pagube sau accidente toţi cetăţenii
vor asigura degajarea zăpezii de pe acoperişuri.

Articolul 4.  Pentru degajarea străzilor din comună Primăria comunei va asigura
prin utilaje mecanice acţiuni de deszăpezire.

Articolul 5. Punerea în aplicare a prezentei dispoziţii se face sub coordonarea
domnului POP DUMITRU - viceprimar – cu sprijimul Postului local de poliţie şi gardienilor
publici.

Articolul 6. Neaducerea la îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin prezenta hotărâre
atrage răspunderea contravenţională a celor vinovaţi.

Articolul 7. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică deândată şi se
comunică :

- Domnului Pop Dumitru viceprimar
- Postului de Poliţie Băiţa de sub Codru
- Inspectorului de protecţie civilă al comunei Băiţa de sub Codru.
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 22 ianuarie 2000
Nr.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la instituirea unor măsuri de protejare

de degradare a străzilor din comună în urma dezgheţului
de primăvară.

Având în vedere consecinţele iernii prelungite şi cantităţilor mari de zăpadă
căzute ce au condus la infiltrarea în grad ridicat a străzilor din comună şi creerea pericolelor
degradării acestora prin transportul cu încărcături ridicate, înainte de eliminarea excesului de
umiditate;

In temeiul prevederilor articolelor 44 litera “ r “  şi 48 din legea nr. 69/1991 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş
DISPUNE :

Articolul 1 In vederea protejării străzilor din comună pe perioada de primăvară ,
până la eliminarea excesului de umiditate, se interzice transportul cu orice mijloace de transport
rutier a căror încărcătură pe osie este mai mare de 3,5 to. pe toate drumurile din comună, cu
excepţia drumului modernizat DC 91 Ariniş - Băiţa de sub Codru.

Interdicţia instituită se aplică începând cu data prezentei dispoziţii până la
30.04.2000.

In funcţie de starea drumurilor interdicţia instituită va putea fi ridicată înaintea
termenului stabilit ori prelungită după această dată.

Articolul 2. Punerea în aplicare a prezentei dispoziţii se face sub coordonarea
domnului POP DUMITRU - viceprimar – cu sprijimul Postului local de poliţie şi gardienilor
publici.

Articolul 3. Nerespectarea interdicţiei instituită prin prezenta dispoziţie  atrage
răspunderea contravenţională şi materială a celor vinovaţi.

Articolul 7. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică deîndată şi se
comunică :

- Domnului Pop Dumitru viceprimar
- Postului de Poliţie Băiţa de sub Codru
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 24 martie  2000
Nr.24



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare

Pentru alegerile locale de la 4 iunie 2000

Având în vedere prevederile articolului 13 alineatele 1 şi 2 din Legea nr. 70/1991
privind alegerile locale , republicată ,cu modificările şi completările ulterioare ;

In temeiul prevederilor articolului 44 alineat 2 şi a articolului 48 din legea nr.
69/1991 a administraţiei publice locale , republicată în Monitorul Oficial al României nr. 79 din
18 aprilie 1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. In vederea desfăşurării alegerilor locale de la 4 iunie 2000 pe teritoriul
comunei Băiţa de sub Codru se delimitează şi numerotează următoarele secţii de votare

1. SECŢIA DE VOTARE NR. 1. BAITA DE SUB CODRU
amplasată în localul Scolii cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru la care vor vota alegătorii din
localitatea Băiţa de sub Codru.

2. SECŢIA DE VOTARE NR. 2 URMENIŞ.
amplasată în localul Şcolii cu clasele I-IV Urmeniş , la care vor vota alegătorii din localitatea
Urmeniş

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Biroului electoral al circumscripţiei nr. 12 Băiţa de sub Codru
- Biroului electoral al circumcripţiei electorale judeţene nr. 26 Maramureş
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 3 mai 2000
Nr.35



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea secretarului comisiei de atestare a funcţionarilor care ocupă funcţii

publice de conducere

Având în vedere prevederile art.97  din Legea nr.188/1999 privind statutul
funcţionarilor publici şi art.3 punctul 3 din H.G.României  nr.452/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de atestare pe post ;

In temeiul prevederilor articolului 44 aliniatul 2 şi 48 din legea nr. 69/1991 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Doamna POP AURICA-referent  în cadrul primăriei BĂIŢA DE SUB
CODRU ,se numeşte în funcţia de secretar al comisiei de atestare a funcţionarilor care ocupă
funcţii publice de conducere.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică membrilor comisiei şi

- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru
la 8.09.2000
Nr.68



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la organizarea inventarierii şi predării gestiunilor
Consiliului local şi căminului cultural Băiţa de sub Codru.

Având în vedere  că în urma alegerilor locale s-a ales un nou viceprimar ca
urmare fostul viceprimar îşi reia activitatea de director de cămin cultural Băiţa de sub Codru ;

Având în vedere prevederile Legii nr.82 / 1991  şi a normelor privind organizarea
şi efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.
2388/1995

In temeiul prevederilor articolelor 44 litera “ y “ ,  83 şi 48 din legea nr. 69/1991 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :
Articolul 1 Gestiunea bunurilor Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru

se predă de către domul Pop Dumitru – fost viceprimar către domnul Sabou Vasile – viceprimar
ales.

Articolul 2. Gestiunea căminului cultural Băiţa de sub Codru se predă de către
domnul Rus Vasile, a cărui contract de muncă încetează către domnul Pop Dumitru care îşi reia
activitatea de director al căminului cultural.

Articolul 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
domnul Vanca Gheorghe contabil.

Articolul 4. Efectuarea predării – primirii gestiunilor se va face în termen de 5 zile
de la data prezentei dispoziţii.

Articolul 4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Domnului Pop Dumitru
- Domnului Sabău Vasile
- Domnului Rus Vasile
- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 13 iulie 2000.
Nr.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
privind delimitarea zonei de votare pentru secţiile de votare

nr. 1. Băiţa de sub Codru şi nr. 2 Urmeniş precum şi
stabilirea măsurilor de ordine necesare desfăşurării normale a votării.

Având în vedere prevederile articolului 62 alineat 2 din Legea nr. 70/1991
privind alegerile locale, republicată şi cu modificările ulterioare;

In temeiul prevederilor articolelor 44 alineat 2 litera „j” , alineat 3  şi articolul 48
din legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al
României nr. 76 din 13 aprilie 1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş
DISPUNE :

Articolul 1. Se delimitează zona de votare a Secţiei de votare nr. 1 Băiţa de sub
Codru după cum Urmează.

Limita estică : Sabou Zamfir nr. 7 – Pop Aurel Nr. 275.
Limita vestică : Pop Gheorghe 35 – Sabou Ludovica 222.
Limita sudică : Pop Valentin 245 – Bancoş Elisabeta 250.
Limita Nordică : Dumuţa Dumitru  32 –Blidar Floare 27
Articolul 2. Se delimitează zona de votare a Secţiei de votare nr. 2 Urmeniş după

cum urmează:
Limita estică: Bancoş Maria Urmeniş nr. 171 – Mureşan Ioan Urmeniş nr. 14
Limita vestică : Dragomir Ioan nr. 77. – Coroian Ioan Urmeniş 106
Articolul 3. In zonele delimitate se interzice comercializarea băuturilor alcolice în

ziua de 4 iunie 2000 între orele 6-22, precum şi organizarea oricăror manifestări şi întruniri
publice .

Articolul 4. Prezenta dispoziţie se va pune în aplicare cu sprijinul Postului de
poliţie Băiţa de sub Codru şi a Gardienilor publici.

Articolul 5. Nerespectarea măsurilor stabilite prin prezenta dispoziţie constituie
contravenţie şi se sancţionează potrivit legii .

Articolul 6. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Preşedintelui Biroului electoral de circumscripţie.
- Preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare
- Postului de Poliţie Băiţa de sub Codru
- Agenţilor economici cu activitate de comerţ în zonele stabilite.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 28 mai 2000
Nr.40



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la  stabilirea locurilor de afişaj electoral.

Având în vedere prevederile articolului 47 (1) din Legea nr. 68/1992 pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului României , cu modificările şi completările ulterioare
;

In temeiul prevederilor articolelor 44 alineat 2 şi 48 din legea nr. 69/1991 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Pentru desfăşurarea campaniei electorale  pentru alegerea
Preşedintelui şi a Parlamentului României de la 26 noiembrie 2000  pe teritoriul comunei Băiţa
de sub Codru se stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj  electoral:

A. Băiţa de sub Codru:
- Panoul de afişaj din faţa Primăriei comunei.
- Panou de afişaj la staţia de autobus din comună.

B. Urmeniş
- Loc special de afişaj la Căminul cultural Urmeniş

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 16.10. 2000  .
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB  CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE

Cu privire la acordarea unui ajutor de deces..

Având în vedere cererea doamnei SABOU ELISABETA din localitatea BAITA DE
SUB CODRU nr. 129,precum şi celelalte documente depuse, prin care solicită acordarea ajutorului
de deces.

Având în  vedere prevederile  art.4 din H.G., României nr.44/2000;
In temeiul prevederilor art. 44 aliniatul (1) litera ”ş” şi a prevederilor art. 48 din

Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale , republicată în Monitorul Oficial al României nr.
76 din 13 aprilie l996:

Primarul comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramures;

D I S P U N E :

Art.1. Se aprobă plata ajutorului de deces  în sumă de1.300.000. lei doamnei
SABOU

ELISABETA  cu domiciliul în localitatea BAITA DE SUB nr.129.
Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează  compartimentul

financiar contabil .
Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la :

-Prefectului judeţului Maramureş.
-Compartimentului financiar-contabil
-Domnei  SABOU ELISABETA , BAITA DE SUB CODRU  nr.129.

PRIMAR
DUMUTA  DUMITRU

Băiţa de sub Codru
La 8 srptembrie 2000.
Nr.65





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea membrilor comisiei de atestare a funcţionarilor care ocupă funcţii

publice de conducere

Având în vedere prevederile art.97  din Legea nr.188/1999 privind statutul
funcţionarilor publici şi art.3 din H.G.României  nr.452/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
examenului de atestare pe post ;

In temeiul prevederilor articolului 44 aliniatul 2 şi 48 din legea nr. 69/1991 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se numesc membrii comisia de atestare a funcţionarilor care ocupă
funcţii publice de conducere  în următoarea componenţă :

1. Reprezentantul  prefectului
2. Reprezentantul preşedintelui Consiliului Judeţean
3. SABOU VASILE-reprezentantul  primarului comunei
4. MARINCA TRAIAN-consilier
5. VANCA AUREL-consilier

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică membrilor comisiei şi

- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru
la 8.09.2000
Nr.66



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea membrilor comisiei de atestare a funcţionarilor care ocupă funcţii

publice de conducere

Având în vedere prevederile art.97  din Legea nr.188/1999 privind statutul
funcţionarilor publici şi art.3 din H.G.României  nr.452/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
examenului de atestare pe post ;

In temeiul prevederilor articolului 44 aliniatul 2 şi 48 din legea nr. 69/1991 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se numesc membrii comisia de atestare a funcţionarilor care ocupă
funcţii publice de conducere  în următoarea componenţă :

1. DRAGOŞ TRAIAN-secretar-reprezentant al primarului
2. PANICI    CARMEN -expert pentru audit intern.
3. VANCA AUREL-consilier

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică membrilor comisiei şi

- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru
la 8.09.2000
Nr.66



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
privind delimitarea zonei de votare pentru secţiile de votare

nr. 146. Băiţa de sub Codru şi nr. 147 Urmeniş precum şi
stabilirea măsurilor de ordine necesare desfăşurării normale a votării.

Având în vedere prevederile articolului 62 alineat 2 din Legea nr. 68/1992
privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului României , cu modificările ulterioare;

In temeiul prevederilor articolelor 44 alineat 2 litera „j” , alineat 3  şi articolul  48
din legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al
României nr. 76 din 13 aprilie 1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş
DISPUNE :

Articolul 1. Se delimitează zona de votare a Secţiei de votare nr. 146 Băiţa de sub
Codru după cum Urmează.

Limita estică : Sabou Zamfir nr. 7 – Pop Aurel Nr. 275.
Limita vestică : Pop Gheorghe 35 – Sabou Ludovica 222.
Limita sudică : Pop Valentin 245 – Bancoş Elisabeta 250.
Limita Nordică : Dumuţa Dumitru  32 –Blidar Floare 27
Articolul 2. Se delimitează zona de votare a Secţiei de votare nr. 147 Urmeniş

după cum urmează:
Limita estică: Bancoş Maria Urmeniş nr. 171 – Mureşan Ioan Urmeniş nr. 14
Limita vestică : Dragomir Ioan nr. 77. – Coroian Ioan Urmeniş 106
Articolul 3. In zonele delimitate se interzice comercializarea băuturilor alcolice în

ziua de 16 noiembrie 2000 între orele 6-22, precum şi organizarea oricăror manifestări şi
întruniri publice .

Articolul 4. Prezenta dispoziţie se va pune în aplicare cu sprijinul Postului de
poliţie Băiţa de sub Codru şi a Gardienilor publici.

Articolul 5. Nerespectarea măsurilor stabilite prin prezenta dispoziţie constituie
contravenţie şi se sancţionează potrivit legii .

Articolul 6. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare
- Postului de Poliţie Băiţa de sub Codru
- Agenţilor economici cu activitate de comerţ în zonele stabilite.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 22 noiembrie 2000
Nr.79



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la încuviinţarea  înstrăinării unei cote părţi.

Având în vedere prevederile  art. 152 litera c din Codul familiei;
In temeiul prevederilor articolelor 44  punct 1 litera “ ş ”, punct 2  şi 48 din Legea

nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76
din 13 aprilie 1996

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se încuviinţează înstrăinarea cotei părţi  de 3/8  din garsoniera situată
în municipiul BAIA MARE  B-dul  TRAIAN   nr.10/52 dobândită prin moştenire de către
minorul  POP VLAD-TRAIAN.

Articolul 2.Suma rezultată din vânzarea cotei părţi  se v-a consemna la CEC.
Articolul.3. Doamna COSTIN MARIA din Baia Mare str.Dr.VICTOR BABEŞ se

numeşte în calitatea de curator în vederea reprezentării minorului POP VLAD-TRAIAN în vârstă
de  12 ani în vederea vânzării cotei părţi.

Articolul 4. Prezenta se comunică:
Doamnei COSTIN MARIA
Prefectului judeţului Maramureş
Biroului Notarilor Publici.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 26 septembrie 2000
Nr.73



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea comisiei pentru probleme de apărare

din cadrul primăriei comunei Băiţa de sub Codru .

Având în vedere prevederile Legii nr.73/1995 şi a prevederile  art. 6 din
H.G.României nr.1290/1996;

In temeiul prevederilor articolelor 44  punct 1 litera “ i ”şi punct 2  şi 48 din
Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României
nr. 76 din 13 aprilie 1996

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se constituie comisia pentru probleme de apărare din cadrul primăriei
comunei Băiţa de sub Codru,în următoarea componenţă;

1.SABOU VASILE-veceprimar Preşedintele comisiei
2.DRAGOŞ TRAIAN-secretar membru
3.VANCA GHEORGHE-contabil membru
4.DUMUŢA MARIA-Teh.agronom. membru
5.POP DUMITRU-referent membru
Articolul 2. Prezenta se comunică:

-Prefectului judeţului Maramureş
-Serviciului de Mobilizare a Economiei şi Pregătire a Teritoriului
pentru Apărare  MARAMUREŞ
-membrilor comisiei

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru
la 21 mai 2000

Nr.55
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