
ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Privind delegarea atribuţiunilor de încasare impozite şi taxe locale

unor persoane din aparatul primăriei, pentru îmbunătăţirea
şi fluidizarea activităţii de încasare

In vederea fluidizării activităţii de încasare a impozitelor şi taxelor locale precum
şi a altor taxe datorate de contribuabili

Având în vedere prevederile Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale,
cu modificările ulterioare ;

In temeiul prevederilor articolelor 44 litera “ ş “ , art. 55 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 delegă atribuţiuni de încasare a impozitelor şi taxelor locale şi a
altor taxe cu competenţele stabilite, următorilor:

Numele şi prenumele Funcţia Categoria de impozite şi taxe
1. Vanca Gheorghe contabil Toate categoriile de impozite şi taxe
2. Dumuţa Maria tehnician Impozite şi taxe locale bugetare
3. Pop Dumitru referent       Taxe de păşunat Chirii cămin cultural
4. Sabou  Vasile         viceprimar Taxe de păşunat .

Articolul 2.Incasările realizate de fiecare persoană căreia i s-au delegat atribuţii de
încasare se vor deconta pe bază de borderou de încasare şi chitanţier la caseria primăriei.

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie  se comunică :
- Persoanelor delegate.
- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 19 februarie 2001
Nr.33



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la delegarea unor atribuţiuni viceprimarului.

In temeiul prevederilor articolelor 70 punct 1 şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie 2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :
Articolul 1. Se delegă domnului SABOU VASILE - viceprimar exercitarea

următoarelor atribuţiuni stabilite prin articolul 68 punct 1 din Legea nr. 215/2001 :
1. Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor

contractuale;
2. Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse

în vânzare  pentru populaţie , cu sprijinul organelor de specialitate ;
3. Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale în

condiţiile legii;
4. Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice proprietate a comunei,

instalarea  semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal în condiţiile legii;
5. Exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe , oboare, locuri şi parcuri de

distracţii şi ia măsuri  pentru buna funcţionare a acestora;
6. Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului

public şi privat al  comunei.
7.Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţia

autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestei evidenţe;
8. Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere , industriale sau de orice fel

, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă de pe raza comunei  precum şi pentru
decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

Articolul 2. Se delegă domnului SABOU VASILE - viceprimar – următoarele
atribuţiuni prevăzute  în competenţa primarului în legi speciale :

1. Constată şi sancţionează contravenţii pentru abaterile prevăzute în acte normative
pentru care competenţa de constatare şi sancţionare revine primarului;

2. Îndeplineşte atribuţiunile date în sarcina primarului prin Legea 137/1995
privind protecţia mediului;

Articolul 3. Viceprimarul îndeplineşte şi alte atribuţiuni încredinţate de consiliul
local şi primar.

Articolul 4. Dispoziţia  nr. 50/2000  se abrogă



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

- Domnului Sabou Vasile
- Consilierilor locali
- Prefectului judeţului Maramureş

Băiţa de sub Codru 22.07.2001 PRIMAR
Nr.108 Dumitru   Dumuţa

Avizat secretarul comunei
Traian Dragos



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la desfacerea  contractului de muncă

doamnei LUCA ANIŞOARA-DOINIŢA-asistent personal-

Având în vedere prevederile H.G. României nr.626/2000;
Având în vedere declaraţia doamnei LUCA ANIŞOARA-DOINIŢA şi a

domnului LINGURAR GHEORGHE.
Având în vedere prevederile art.129 din Codul Muncii;
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 1.03.2001 se desface  contractul de muncă a
doamnei LUCA ANIŞOARA-DOINIŢA din localitatea Urmeniş nr.98 având calitatea de asistent
personal pentru persoana cu handicap LINGURAR GHEORGHE din localitatea URMENIŞ
nr.94,prin acordul părţilor

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei LUCA ANIŞOARA-DONIŢA
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru
la 2  aprilie 2001
Nr.45



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
la constituirea comisiei comunale pentru analiza cererilor

întocmirea proceselor verbale de constatare şi recepţie şi întocmirea
listelor beneficiarilor sprijinului direct de 1.000.000 lei

acordat producătorilor agricoli

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.30/2001 şi a Normelor
metodologice aprobate prin H.G. nr.278/2001;

În temeiul prevederilor art. 44 alineat şi a art. 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. Se constituie comisia locală pentru analiza cererilor şi întocmirea
proceselor verbale de recepţie a suprafeţelor cultivate şi a listelor cuprinzând beneficiarii în
vederea acordării sprijinului direct de 1.000.000 lei pentru producătorii agricoli în următoarea
componenţă :

1. Dumuţa Dumitru Primar Preşedinte
2. Sabou Vasile Viceprimar Vicepreşedinte
3. Pop Dorel Inginier Secretar
4. Pop Dumitru Consilier Membru
5. Bancoş Romulus Consilier Membru
6 Rus Vasile Consilier Membru
7. Dumuţa Maria Tehnician agricol Membru

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Direcţiei Generale Pentru Agricultură a judeţului Maramureş
- Membrilor comisiei

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 23 martie 2001
Nr.42



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Cu privire la constituirea „COMANDAMENTULUI ANTIEPIZOOTIC”
în comuna  BĂIŢA DE SUB CODRU

Având în vedere prevederile Legii sanitar-veterinare nr.60/74,republicată şi a
dispoziţiilor Comandamentului antiepizootic judeţean;

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 Se constituie „COMANDAMENTUL ANTIEPIZOOTIC” pe teritoriul
comunei Băiţa de sub Codru, în următoarea componenţă:

Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comandament
Dumuţa Dumitru primar Preşedinte
Sabou Vasile viceprimar Vicepreşedinte
Pinte Daniel Medic Veterinar Secretar Tehnic
Dumuţa Maria Tehnician agricol membru
Cirţiu Vasile şef post poliţie membru
Cureu Marinela Sef oficiu telefoane membru
MarincaTraian Director şcoală membru
Vanca Cornelia Şef  oficiu poştal membru

Articolul 2., Activitatea  Comandamentului Antiepizootic  comunal se v-a
desfăşura conform  programului de măsuri  aprobat de către Comandamentul Antiepizootic
judeţean.

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

- Membrilor comandamentului
- Comandamentului antiepizootic judeţean.
- Prefectului judeţului Maramureş
- Direcţiei sanitar-veterinare Maramureş.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la
2 aprilie 2001
Nr.47



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea comisiei pentru organizarea şi

efectuarea recesământului populaţiei şi locuinţelor

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 680-2001 privind
organizarea şi desfăşurarea  recesământului populaţiei  şi al locuinţelor din România în anul
2002.

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 2 şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001  ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş
DISPUNE :

Articolul 1 Se constituie comisia comisia comunală de recesământ pentru
organizarea şi efectuarea recesământului populaţiei şi locuinţelor din 18-27 martie 2002 în
următoarea componenţă:

Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comisie
Dumuţa Dumitru primar Preşedinte
Dragoş Traian secretar Secrertar
Marinca Traian director şcoală Membru
Dumuţa Maria referent stare civilă membru
Cirţiu Vasile şef post poliţie membru
Pop Aurel învăţător membru

Articolul 2., Activitatea comisiei se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea
Guvernului nr. 680 /2001 şi a Normelor de funcţionare aprobate.

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

- Membrilor comisiei
- Comisiei judeţene pentru recesământul populaţiei şi locuinţelor.
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la  13 august 2001
Nr.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea comisiei de evaluare a bunurilor ce

urmează a fi vândute prin licitaţie

Având în vedere prevederile  H.C.L. nr.46/1997 cu privire la aprobarea întrăinării
unor bunuri din domeniul privat al comunei preluate din patrimoniul fostului CAP URMENIŞ;

In temeiul prevederilor articolelor 68  litera “ v ” şi a art. 71 din legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din
23 aprilie  2001;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se constituie comisia de evaluare a unor bunuri ce urmează a fi
vândute prin licitaţie,în următoarea componenţă:

-POP DOREL-preşedintele comisiei-inginer primăria comunei Băiţa de sub Codru
-DRAGOŞ TRAIAN-secretar-secretarul comunei
-VANCA GHEORGHE-membru –contabilul primăriei Băiţa de sub Codru.
-MANŢA LUCIAN- membru- specialist din partea Consiliului judeţean-Direcţia

Generală de Urbanism şi Amenajarea eritoriului.
Articolul 2. Prezenta  dispoziţie sse comunică :

Prefectului judeţului Maramureş
Membrilor comisiei.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Avizat
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru
la 31 octombrie 2001

Nr.135



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea comisiei în vederea examinării candidaţilor înscrişi la concursul

pentru ocuparea postului de guard.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.281/1993 ,anexa
nr.12,privind angajarea şi avansarea personalului în funcţie;

In temeiul prevederilor articolelor 68 litera “ u ”,  şi  art. 71 din legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se  constituie comisia de examinare a candidaţilor înscrişi la
concursul de ocupare a postului de guard la primăria comunei Băiţa de sub Codru,în următoarea
componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia                   Funcţia în comisie
DRAGOŞ TRAIAN Secretar PREŞEDINTE
POP DUMITRU Referent Membru
POP DOREL ING.agricol Membru
POP AURICA Referent Secretar

Articolul 2. Prezenta se comunică :

Prefectului judeţului Maramureş
Membrilor Comisiei

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru
la 6  noiembrie 2001
Nr.137.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire la numirea comisiei de selectare a ofertelor

în vederea achiziţiilor publice pe bază de cerere de ofertă.

Având în vedere prevederile articolelor 12 şi 15 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului României nr. 12/1993 republicată, şi a articolelor 2.5 şi 2.8 din regulamentul pentru
organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi servicii aprobat prin H.G. nr.
63/1994, republicat.

In temeiul prevederilor art. 44 punct 2 şi a art. 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 :

Art. 1. Se numeşte comisia de selectare a ofertelor pentru achiziţii de bunuri pe
baza cererii de ofertă pentru bunurile achiziţionate din fondurile bugetare şi extrabugetare ale
comunei în următoarea componenţă:

1.   Sabou Vasile viceprimar
2 Vanca Gheorghe contabil
3.   Marinca Traian director şcoală
4.   Pop Dumitru consilier
5.   Bancoş Romulus consilier

Art. 2. In exercitarea atribuţiunilor sale comisia lucrează în plen şi hotărăşte cu
votul majorităţii membrilor comisiei.

Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică
 Membrilor comisiei
 Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Băiţa de sub Codru la 15.02.2001

Nr.32



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
la organizarea controlului financiar preventiv la Primăria Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.
119/1999 proving auditul intern şi controlul financiar preventiv , cu modificările ulterioar

În temeiul prevederilor art. 44 alineat 1 litera g şi a alineatului 2 al aceluiaşi
articol precum şi a art. 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. Controlul financiar preventiv şi evidenţa angajamentelor se
organizează la primăria Băiţa de sub Codru în cadrul biroului de contabilitate  impozite şi taxe
locale şi se desfăşoară conform cadrului metodologic anexat .

Articolul 2. Atribuţiunea de control financiar preventiv se exercită  prin viză
proprie de către domnul Vanca Gheorghe – contabil.

Articolul 2. Pe perioada când domnul Vanca Gheorghe nu poate să-şi
îndeplinească această atribuţiune înlocuitorul său este domnul Dragoş Traian – secretar.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat

Maramureş
- Prefectului Judeţului Maramureş
- Biroului Contabilitate , impozite şi taxe al primăriei Băiţa de sub

Codru.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 15 februarie 2001
Nr.31



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Privind convocarea consiliului local în şedinţă ordinară

În temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 1 şi a articolului 71 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din
23 aprilie 2001;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru se convoacă în şedinţă
în ziua de 23 octombrie ora 9. Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect
al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2001
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului c[minului cultural pe anul

2001 ;
3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de

activitate ;
4. Probleme curente
5. Întrebări şi interpelări.
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS

Băiţa de sub Codru la 17 octombrie 2001
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Privind convocarea consiliului local în şedinţă ordinară

În temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 1 şi a articolului 71 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23
aprilie 2001;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru se convoacă în şedinţă în
ziua de 27 decembrie  ora 10. Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al
ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local  al comunei Băiţa de sub
Codru  pe anul 2002

2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului căminului cultural   pe anul 2002 .
3. Proiect de hotarare cu privire la adoptarea bugetului activitatii autofinantate „

Păşuni comunale „pe anul 2000.
4. Probleme curente
5. Întrebări şi interpelări.
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  20.12.2001 TRAIAN DRAGOS
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Privind convocarea consiliului local în şedinţă ordinară

În temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 1 şi a articolului 71 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din
23 aprilie 2001;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru se convoacă în şedinţă
în ziua de 30 septembrie ora 14. Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul
proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de eliberare şi vizare a
certificatelor de producător agricol;

3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea tarifelor pentru efectuarea
operaţiunilor de renumerotare a imobilelor pe teritoriul comunei Băiţa de sub
Codru

4. Proiect de hotărâre privind unele măsuri de  întreţinere şi protejare a
drumurilor şi trotuarelor din comună

5. Probleme curente
6. Întrebări şi interpelări.
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS

Băiţa de sub Codru la 24 septembrie 2001
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la retragerea dispoziţiilor numerele 58 şi 62 / 2001

Având în vedere prevederile art.61 din  Legea nr.19/2000,privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurării sociale;

Având în vedere prevederile H.G.României nr.427/2001
În temeiul prevederilor articolului 68 litera „s” şi a art.71 din Legea nr. 215/2001 a

administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se retrag dispoziţiile nr. 58 şi 62/2001  cu privire la încetarea
contractelor de muncă ale doamnei DUMUŢA FLORICA şi a domnului OŞAN IONEL.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
Prefectului judeţului Maramureş
-doamnei DUMUŢA FLORICA
-domnului OŞAN IONEL
-biroului financiar contabil.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

BĂIŢA DE SUB CODRU
la _______________ 2001.
Nr. 65.

Avizat
Secretarul comunei





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Cu privire la constituirea comisiei în vederea examinării candidaţilor
înscrişi la concursul pentru ocuparea  postului de referent (CASIER)

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 281/1993,anexa
nr.12 privind angajarea şi avansarea personalului în funcţie.

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat unu litera „U” şi a art.71  din legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204
din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1 Se constituie comisia de examinare a candidaţilor înscrişi la concursul
pentru ocuparea postului de referent(casier) la  primăria  comunei Băiţa de sub Codru,în
următoarea componenţă:

Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comisie
DRAGOŞ TRAIAN secretar membru
VANCA GHEORGHE           contabil membru
VANCA AUREL consilier membru
POP AURICA referent secretar

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

- Membrilor comisiei
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru
La 1 iunie 2001
Nr.63



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
la numirea membrilor comisiei paritare

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1086/2001 priovind organizarea si
functionarea comisiilor paritare;

Ţinând cont de propunerile făcute de funcţionarii publici din aparatul propriu al
autorităţilor administraţiei publice locale a comunei Băiţa de sub Codru cât şi de faptul că nu au
fost formulate contestaţii cu privire la propunerile făcute;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat 2 litera g şi a articolului 71 din Legea nr.
215/2001  a administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din
23 aprilie 2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se numesc membrii comisiei paritare din aparatul propriu al
autorităţilor administraţiei publice locale a comunei Băiţa de sub Codru  după cum urmează

Membri desemnaţi de funcţionarii publici :

1. Pop Dorel inginier
2. Pop Aurica referent

Membri desemnaţi de conducătorul instituţiei

1. Vanca Gheorghe referent
2. Dumuţa Maria

Supleanţi

1. Crişan Cristeluţa referent
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :

- Membrilor comisiei
- Prefectului Judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 15 februarie 2001



Nr.29



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea comisiei de licitaţie  în vederea vânzării  unui imobil din

domeniul privat al comunei

Având în vedere prevederile  H.C.L. nr.46/1997 cu privire la aprobarea întrăinării
unor bunuri din domeniul privat al comunei preluate din patrimoniul fostului CAP URMENIŞ;

Având în vedere raportul comisiei de evaluare;
In temeiul prevederilor articolelor 68  litera “ v ” şi a art. 71 din legea nr.

215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din
23 aprilie  2001;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se numeşte  comisia de licitaţie în vederea vânzării unui imobil din
patrimoniul privat al comunei,în următoarea componenţă:

-POP DUMITRU-preşedintele comisiei
-DUMUŢA MARIA-secretarul cmisiei
-BANCOŞ ROMULUS-membru.
-DUMUŢA VASILE -membru
Articolul 2. Prezenta  dispoziţie sse comunică :

Prefectului judeţului Maramureş
Membrilor comisiei.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Avizat
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru
la 31 octombrie 2001

Nr.136



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la numirea persoanei pentru completarea fişei de calcul şi
întocmirea  anchetei sociale  în vederea stabilirii ajutorului social

Având în vedere prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi
H.G. României nr.1099/2001 cu privire la aprobarea normelor metodologice de aplicare ;

În temeiul prevederilor art. 68 litera „s” şi a art. 71 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Doamna POP AURICA-referent cu probleme sociale-se desemnează
pentru complectarea fişei de calcul şi  întocmirea anchetelor sociale  în vederea stabilirii
cuantumului ajutorului social.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Direcţiei judeţene de muncă şim solidaritate socială Maramureş
- Doamnei POPAURICA.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

AVIZAT
Băiţa de sub Codru Secretarul comunei
la 10 decembrie 2001
Nr.147



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
la organizarea auditului intern la Primăria Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.
119/199 cât şi a Normelor Metodologice Generale pentru organizarea şi funcţionarea auditului
intern  în baza acesteia aprobate prin Ordinul nr. 332/2000 al Ministerului Finanţelor;

Având în vedere că la Primăria Băiţa de sub Codru şi instituţiile subordonate
acesteia  numărul posturilor în schema de personal al acestora este de 10 ;

În temeiul prevederilor art. 44 alineat 1 litera g şi a alineatului 2 al aceluiaşi
articol precum şi a art. 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. La primăria Băiţa de sub Codru nu se organizează  compartiment
propriu de audit intern.

Certificarea trimestrială şi anuală a bilanţului contabil şi a contului de execuţie
bugetară  precum şi a proiectului de buget urmează a se realiza prin persoane fizice externe
agreate de Ministerul Finanţelor pe bază de convenţie civilă.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat

Maramureş
- Prefectului Judeţului Maramureş
- Biroului Contabilitate , impozite şi taxe al primăriei Băiţa de sub

Codru.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 15 februarie 2001
Nr.29



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea comisiei pentru organizarea şi

efectuarea recesământului populaţiei şi locuinţelor

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 680-2001 privind
organizarea şi desfăşurarea  recesământului populaţiei  şi al locuinţelor din România în anul
2002.

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 2 şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001  ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş
DISPUNE :

Articolul 1 Se constituie comisia comisia comunală de recesământ pentru
organizarea şi efectuarea recesământului populaţiei şi locuinţelor din 18-27 martie 2002 în
următoarea componenţă:

Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comisie
Dumuţa Dumitru primar Preşedinte
Dragoş Traian secretar Secrertar
Marinca Traian director şcoală Membru
Dumuţa Maria referent stare civilă membru
Cirţiu Vasile şef post poliţie membru
Pop Aurel învăţător membru

Articolul 2., Activitatea comisiei se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea
Guvernului nr. 680 /2001 şi a Normelor de funcţionare aprobate.

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

- Membrilor comisiei
- Comisiei judeţene pentru recesământul populaţiei şi locuinţelor.
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la  13 august 2001
Nr.



ROMÂNIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire la unele masuri referitoare la eliberarea
si evidenta certificatelor de producator agricol

Avand in vedere prevederile articolelor  4 si 7 din Hotararea Guvernului
Romaniei nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producator agricol ;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera „r” si alineatul 2 , a articolului. 71
aliniatul 1 din legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial
al României nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1.  Se imputernicesc  pentru efectuarea verificarilor cu privire la
detinerea suprafetelor de teren  si animalelor in vederea eliberarii certificatelor de producator
agricol urmatorii:

1. Pop Dorel - inginier
2. Dumuta Maria – tehnician agricol

Articolul 2. Se aproba modelul registrului special de evidenta a certificatelor de
producator agricol si a listei pentru publicitatea acestora conform anexei la prezenta dispozitie.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
comunica:

- Prefectului judetului Maramures
- Secretarului comunei
- Domnului Pop Dorel
- Doamnei Dumuta Maria

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Baita de sub Codru AVIZAT
la 06.09.2001 Secretarul comunei

Nr.117





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la organizarea inventarierii patrimoniului

la sfârşitul anului 2001

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 68 litera “ v “ , şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;
DISPUNE :

Articolul 1 Se constituie comisia de inventariere a patrimoniului Primăriei
comunei Băiţa de sub Codru şi instituţiilor ce funcţionează în subordinea Consiliului local în
următoarea componenţă :

Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comisie
Dragoş Traian secretar Preşedinte
Vanca Gheorghe contabil Secretar
Pop Aurica referent membru
Crişan Cristeluţa casier membru
Pop Lucica bibliotecar membru

Articolul 2. Inventarierea bunurilor se v-a încheia până pe data de 28 decembrie
2001.

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

- Membrilor comisiei
- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

AVIZAT
SECRETARUL COMUNEI

Băiţa de sub Codru
la 11 decembrie 2001

Nr. 149



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea salariului individual al domnului

SABOU MARIA-ELISABETA –asistent personal-

Având în vedere Hotărârea nr.2/2001 a Consiliului local al comunei  Băiţa de sub
Codru , cu privire la aprobarea numărului de asistenţi personali.

Având în vedere prevederile H.G.R. nr.427/2001.
Având în vedere prevederile H.G. nr.231/2001,a H.G.R. nr.403/2001 şi a

Ordonanţei de Urgenţă. a Guvernului nr.42/2001.
In temeiul prevederilor articolelor 68 litera „s” şi 71 din legea nr. 215/2001 a

administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Începând cu data de 1 iunie 2001, salariul  doamnei SABOU
MARIA-ELISABETA- asistent personal se stabileşte în sumă de  1.737.000.lei,la care se
adaugă un spor pentru  vechime în muncă de 0 în sumă de 0.

Total drepturi salariale 1.737.000 lei.
Articolul 3. Prezenta dispoziţie  se comunică :

-Prefectului judeţului Maramureş
-Compartimentului financiar-contabil
-Domnului SABOU MARIA- Baita de sub Codru 129

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru Avizat
la  2 iulie  2001 Secretarul   comunei
Nr.
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