
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Doamnei  POP LUCICA

Avand in vedere prevederile O.G.R. nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda
personalului din sector bugetar în anul 2005;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2005 salariul doamnei POP LUCICA
avand functia de  bibliotecar I se stabileste la 4.716.000 lei. Doamna Pop Lucica beneficiaza  de
un spor pentru vechime in munca de 25 % in suma de 1.179.000 lei.

Total drepturi salariale 5.895.000 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei Pop Lucica
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

p.PRIMAR
RUS   VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 2.03.2005.
Nr.34





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea salariului individual al

Doamnei  POP LUCICA referent I( bibliotecar )

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 33/2001, ale Ordonanţei
de Urgenţă nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului
din sectorul bugetar  şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 24/2000 , cu modificările ulterioare şi H.G.
României nr.403/2001;

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. Salariul de bază a doamnei POP LUCICA - referent I ( bibliotecar) se
stabileşte în sumă de 3.532.000 lei.

Doamna Pop Lucica beneficiază de un spor pentru vechime în muncă de 20 % în
sumă de 706.400.

Total drepturi salariale :4.238.400  lei
Articolul 2. Salariul de bază şi celălalte drepturi salariale stabilite prin prezenta

dispoziţie se aplică începând cu data de 1 octombrie 2002 .
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei Pop Lucica
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru Avizat
la 15 octombrie 2002. Secretarul comunei
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Doamnei POP MARIA

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor
acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2004 ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 salariul doamnei POP MARIA
avand functia de  guard II se stabileste la 2889000 lei. Doamna  Maria beneficiaza  de  un spor
pentru vechime in munca de 10 % in suma de 288900 lei.

Total drepturi salariale 3178000 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei  Pop Maria
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 09.01.2004
Nr.24



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Doamnei POP MARIA

Avand in vedere prevederile O.G.R.nr.9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda
personalului din sectorul bugetar în anul 2004 ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2005 salariul doamnei POP MARIA
avand functia de  guard II se stabileste la 3.312.000 lei. Doamna Pop Maria beneficiaza  de  un
spor pentru vechime in munca de 10 % in suma de 331.200 lei.

Total drepturi salariale 3.643.200 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei  Pop Maria-Băiţa –codru,nr.179.
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

p.PRIMAR
RUS   VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 2.03.2005.

Nr.35





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea salariului individual al

Doamnei POP MARIA guard

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 33/2001, ale Ordonanţei
de Urgenţă nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului
din sectorul bugetar  şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 24/2000 , cu modificările ulterioare şi H.G.
României nr.403/2001;

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. Salariul de bază a doamnei Pop Maria - guard se stabileşte în sumă de
2.062.000 lei.

Doamna Pop Maria beneficiază de un spor pentru vechime în muncă de 10 % în
sumă de 206200.

Total drepturi salariale :2.268.200  lei
Articolul 2. Salariul de bază şi celălalte drepturi salariale stabilite prin prezenta

dispoziţie se aplică începând cu data de 1 octombrie 2002 .
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei Pop Maria
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru Avizat
la 15 octombrie 2002. Secretarul comunei
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Domnului POP TRAIAN

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 24/2000 cu modificarile ulterioare precum si ale
O.U.G. nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se acorda in anul 2002 personalului din
sectorul bugetar ;

Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 2/2002 a Consiliului local privind aprobarea
statului de functii al aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale  incepand cu
01.01.2002 ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2002 salariul domnului POP TRAIAN
avand functia de  guard  se stabileste la 1990000 lei. Domnul Pop Traian beneficiaza  de  un spor
pentru vechime in munca de 10 % in suma de 1990000 lei.

Total drepturi salariale 2.180.900 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului  Pop Traian
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 01.02.2002.
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului
Domnului VANCA GHEORGHE

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 24/2000 cu modificarile ulterioare precum si ale
O.U.G. nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se acorda in anul 2002 personalului din
sectorul bugetar ;

Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 2/2002 a Consiliului local privind aprobarea
statului de functii al aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale  incepand cu
01.01.2002 ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2002 salariul domnului VANCA
GHEORGHE  avand functia de contabil , sef birou contabilitate impozite si taxe  se stabileste la
3563000 lei. Domnul Vanca Gheorghe beneficiaza de indemnizatie de conducere de 15% in suma
de 534450 lei  , de salariu de merit de 15 % in suma de 534450 si un spor pentru vechime in
munca de 25 % in suma de 1157975 lei.

Total drepturi salariale 5.789.875 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului  Vanca Gheorghe
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 01.02.2002.
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului
Domnului VANCA GHEORGHE

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se acordă
personalului din sectorul bugetar în anul 2004

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2002 salariul domnului VANCA
GHEORGHE  avand functia de contabil la biroul de contabilitate impozite si taxe  se stabileste la
4449000ei. Domnul Vanca Gheorghe beneficiaza de salariu de merit de 15 % in suma de 667350
lei , spor pentru complexitatea muncii pentru exercitarea atribuţiunilor de control financiar
preventiv de 25 % în sumă de 1279088 lei si un spor pentru vechime in munca de 25 % in suma
1598860de lei.

Total drepturi salariale 7994298 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului  Vanca Gheorghe
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 09.01.2004
Nr.17





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului
Domnului VANCA GHEORGHE

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul
funcţiei publice;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 NOIEMBRIE 2004 salariul domnului VANCA
GHEORGHE  avand functia de contabil la biroul de contabilitate impozite si taxe(referent C I-
I,grd.superior) se stabileste la 5.754.000ei. Domnul Vanca Gheorghe beneficiaza de salariu de
merit de 15 % in suma de 863.100 lei , spor pentru complexitatea muncii pentru exercitarea
atribuţiunilor de control financiar preventiv de 25 % în sumă de 1.654.275 lei si un spor pentru
vechime in munca de 25 % in suma  1.654.275de lei.

Total drepturi salariale 9.925.650 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului  Vanca Gheorghe
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
RUS  VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 16.11.2004

Nr.385



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea salariului individual al

Domnului  VANCA GHEORGHE  REFERENT Ia (contabil )

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 33/2001, ale Ordonanţei
de Urgenţă nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului
din sectorul bugetar  şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 24/2000 , cu modificările ulterioare şi H.G.
României nr.403/2001;

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. Salariul de bază a domnului VANCA GHEORGHE – referent IA
(contabil , şef birou ) - se stabileşte în sumă de 3.991.000 lei.

Domnul Vanca Gheorghe beneficiază de indemnizaţie de conducere de 15 % în
sumă de 598.650 lei, salariu de merit de 15 % în sumă de 598.650 şi  spor pentru vechime în
muncă de 25 % în sumă de 1.297.075.lei .

Total drepturi salariale 6.485.375.  lei
Articolul 2. Salariul de bază şi celălalte drepturi salariale stabilite prin prezenta

dispoziţie se aplică începând cu data de 1 octombrie 2002 .
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului Vanca Gheorghe
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru Avizat
la 15 octombrie 2002. Secretarul comunei
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Doamnei POP ANCUŢA-VALENTINA

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 82/2004 ,privind unele măsuri în domeniul
funcţiei publice ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 noiembrie 2004 salariul doamnei POP
ANCUŢA-VALENTINA avand functia de  referent (C III,grd.debutant) operator rol se stabileste
la 3.565.000lei.

Total drepturi salariale 3.565.00 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei Pop Ancuţa-Valentina
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

p.PRIMAR
RUS  VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 16.11.2004.

Nr.390.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la modificarea salariului doamnei POP AURICA,

ca urmare a modificării sporului de vechime în muncă

Avand in vedere prevederile art.14 din O.U.G. nr. 92/2004 privind creşterile salariale ce
se vor acorda  funcţionarilor publici  în anul 2005 ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 noiembrie  2005 doamna POP AURICA
,referent protecţie socială .grd.profesional superior treapta II ,beneficiază de un spor de vechime
în muncă de 25% respectiv  152 lei RON corespunzător unui salariu de încadrare de 608 lei RON.

Total drepturi salariale 760 lei RON lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei Pop Aurica
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

VASILE   VANCA
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 02.11 2005.
Nr.121.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Doamnei POP AURICA

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 24/2000 cu modificarile ulterioare precum si ale
O.U.G. nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se acorda in anul 2002 personalului din
sectorul bugetar ;

Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 2/2002 a Consiliului local privind aprobarea
statului de functii al aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale  incepand cu
01.01.2002 ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2002 salariul doamna POP
AURICAavand functia de  referent I probleme seciale si operartor rol  se stabileste la 3285000
lei. Doamna Pop Aurica beneficiaza  de  un spor pentru vechime in munca de 20 % in suma de
657000 lei.

Total drepturi salariale 3.942.000 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei Pop Aurica
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 01.02.2002.
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Doamnei POP AURICA

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor
acorda păersonalului din sectorul bugetar în anul 2004 ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 salariul doamna POP
AURICAavand functia de  referent I .2 probleme seciale si operartor rol  se stabileste la 4151000
lei. Doamna Pop Aurica beneficiaza  de  un spor pentru vechime in munca de 20 % in suma de
830200 lei.

Total drepturi salariale 4981200 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei Pop Aurica
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 09.01.2004.
Nr.19





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Doamnei POP AURICA

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 82/2004 ,privind unele măsuri în domeniul
funcţiei publice ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 noiembrie 2004 salariul doamnei POP
AURICAavand functia de  referent (C I-.2,grd.asistent) probleme seciale  se stabileste la
5.326.000 lei. Doamna Pop Aurica beneficiaza  de  un spor pentru vechime in munca de 20 % in
suma de 1.065.200 lei.

Total drepturi salariale 6.391.200 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei Pop Aurica
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

p.PRIMAR
RUS  VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 16.11.2004.

Nr.388



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la aprobarea nomenclatorului  documentelor de arhivă.

Având în vedere prevederile art.8 aliniatul 1 şi 2 din Legea nr.16/1996 a arhivelor
naţionale.

Având în vedere avizul direcţiei  judeţene a arhivelor naţionale Maramureş
În temeiul prevederilor art. 68 alineat 2 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 aprobă nomenclatorul documentelor de arhivă constituit la
primăria Băiţa de sub Codru ,conform anexei la prezenta dispoziţie.

Articolul 2. Noul nomenclator al documentelor de arhivă  se v-a utiliza începând
cu data de 1 ianuarie 2002.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Direcţiei judeţene ale arhivelor naţionale Maramureş
- Prefectului Judeţului Maramureş
-

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Avizat pentru legalitate
Secretar

Traian Dragos

Băiţa de sub Codru
la 18 februarie 2002
Nr.73



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la organizarea inventarierii patrimoniului

la sfârşitul anului 2002

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 31 decembrie
2002 .

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 20 decembrie 2002

Nr.



ANEXA NR.4

INCADRAREA PE ZONE A TERENURILOR
DIN EXTRAVILANUL LOCALITATII URMENIS

Parcela cadastrala
Cadastru 1970 Denumirea Zona

63 Intravilan Urmenis I
11 Vale in jos mal drept II
12 La fosta ferma II
13 Buciumosu II
14 Rodinita II
18 Vale in sus II
10 Dupa culme III
5 Iezer III
7 Dezuristi III
8 Dupa culme III
9 Dupa culme III
15 La valcei III
16 Livada III
17 Faget III
59 Dealu Boului III
60 Iezer III



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 40 aliniatul 2 şi art. 71 aliniatul 1 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, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 31.08.2002 ora 17.00

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi
1.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2002.
2. Probleme curente.
3. Întrebări şi interpelări.
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 27.08. 2002 Secretarul comunei

Nr.183



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA ARINIS
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea  alocatiei  pentru copil nou nascut

Doamnei

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat , a Hotararii
Guvernului  Romaniei nr. 1.099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ;

Avand in vedere certificatul de nastere a copilului si
declaratia mamei sale cu privire la rangul acestuia  si faptul ca nu a
solicitat alocatia de nastere  din localitatea in care a avut loc nasterea ( adeverinta eliberata de
primarul localitatii de domiciliu )

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Arinis judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aproba alocatia pentru copil nou nascut in suma de 1.400.000 lei
pentru copilul avand rangul solicitat de doamna

cu domiciliul in localitatea nr. mama a copilului nou
nascut.

Articolul 2. Prezenta se comunica:
- Doamnei
- Directiei judetene de munca si solidaritate sociala Maramures
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
GHEORGHE MURESAN

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

GYORGY CSABA
Arinis  la
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la aprobarea nomenclatorului  documentelor de arhivă.

Având în vedere prevederile art.8 aliniatul 1 şi 2 din Legea nr.16/1996 a arhivelor
naţionale;

Având în vedere avizul direcţiei judeţene a Arhivelor Naţionale Maramureş;
În temeiul prevederilor art. 68 alineat 2 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 aprobă nomenclatorul documentelor de arhivă constituit la
primăria Băiţa de sub Codru ,conform anexei la prezenta dispoziţie.

Articolul 2. Noul nomenclator al documentelor de arhivă  se v-a utiliza începând
cu data de 1 ianuarie 2002.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Direcţiei judeţene ale arhivelor naţionale Maramureş
- Prefectului Judeţului Maramureş
-

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Avizat pentru legalitate
Secretar

Traian Dragos

Băiţa de sub Codru
la 18 februarie 2002
Nr.73



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Privind inventarierea patrimoniului la sfârşitul anului 2005

Avand in vedere prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilităţii , republicată şi a
regulamentului nr. 704/1993 de aplicare a acesteia ;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1753/2004 a Ministrului Finanţelor
Publice;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera q si v , alineat 2 al aceluiasi
articol si 71 din Legea nr. 215/2001 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001 cu modificările ulterioare ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se numeste comisia de inventariere anuală a patrimoniului în
următoarea componenţă :

1. Dragoş Traian secretar al comunei Preşedinte
2. Butuza Ştefan tehnician Secretar
3.DUMUŢA MARIA             referent Membru
4.VANCA NARCIS referent Membru
5.POP AURICA referent Membru
Articolul 2. În vederea efectuării inventarelor pe gestiuni se constituie următoarele

subcomisii de inventariere :
I. Subcomisia pentru inventarierea domeniului public al comunei ,

mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar la Primăria comunei  mijloacelor fixe, obiectelor de
inventar şi materialelor de la gospodăria comunală ;

1. BUTUZA ŞTEFAN           tehnician
2. POP AURICA                    referent

Gestionar Rus Vasile
II. Subcomisia pentru inventarierea gestiunii „ Casa „ , materialelor şi

rechizitelor de la Primăria comunei;
1. DRAGOŞ TRAIAN Secretarul comunei
2. VANCA NARCIS referent

Gestionar  Bancoş Simona-Nadia
III. Subcomisia  pentru inventariere la Biblioteca comunală:
1. DUMUŢA MARIA referent
2. VANCA NARCIS referent

Gestionar  Pop Lucica

Articolul 3. In exercitarea atributiunilor sale comisia lucreaza in plen si hotaraste
cu votul majoritatii membrilor comisiei  iar subcomisiile cu prezenţa tuturor membrilor şi a
gestionarului pe baza dispoziţiilor Legii 82/1991 , a regulamentului de aplicare a acesteia şi a



dispoziţiilor Normelor de organizare şi efectuare a inventarierii patrimoniului aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1753/2004.

Articolul 4. Inventarierea patrimoniului se va efectua după următorul grafic:

Gestiunea Perioada inventarierii
1. Domeniul public al coomunei , mijloacelor fixe şi obiectelor 23-28 decembrie

de inventar la Primăria comunei  mijloacelor fixe, obiectelor de
inventar şi materialelor de la gospodăria comunală ;

2. „ Casa „ , materiale şi rechizite de la Primăria comunei; 27-28 decembrie
3. Biblioteca comunală 23-28 decembrie

Articolul 5. Prezenta se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica:
- Membrilor comisiei
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECTRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 23 decembrie  2005
Nr. 149



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Privind inventarierea patrimoniului la sfârşitul anului 2003

Avand in vedere prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilităţii , republicată şi
regulamentului nr. 704/1993 de aplicare a acesteia ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera q si v , alineat 2 al aceluiasi
articol si 71 din Legea nr. 215/2001 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001 cu modificările ulterioare ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se numeste comisia de inventariere anuală a patrimoniului în
următoarea componenţă :

1. Dragoş Traian secretar al comunei Preşedinte
2. Rus Vasile viceprimar Vicepreşedinte
3. Vanca Gheorghe contabil Secretar
4. Dumuţa Maria referent Membru
5. Pop Dorel inspector Membru
6. Pop Dumitru referent Membru
7. Butuza Ştefan tehnician Membru
Articolul 2. În vederea efectuării inventarelor pe gestiuni se constituie următoarele

subcomisii de inventariere :
I. Subcomisia pentru inventarierea domeniului public al coomunei ,

mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar la Primăria comunei  mijloacelor
fixe, obiectelor de inventar şi materialelor de la gospodăria comunală ;

1. Dragoş Traian secretar al comunei
2. Pop Dorel inspector

Gestionar Rus Vasile
II. Subcomisia pentru inventarierea gestiunii „ Casa „ , materialelor şi

rechizitelor de la Primăria comunei;
1. Vanca Gheorghe Contabil
2. Pop Dumitru Referent

Gestionar  Crişan Cristeluţa
III. Subcomisia  pentru inventariere la Biblioteca comunală:
1. Pop Dorel Inspector
2. Butuza Ştefan tehnician

Gestionar  Pop Lucica
III. Subcomisia pentru inventarierea gestiunii Căminului cultural:
1. Rus Vasile Viceprimar
2. Dumuţa Maria Referent

Gestionar Pop Dumitru.



Articolul 3. In exercitarea atributiunilor sale comisia lucreaza in plen si hotaraste
cu votul majoritatii membrilor comisiei  iar subcomisiile cu prezenţa tuturor membrilor şi a
gestionarului pe baza dispoziţiilor Legii 82/1991 , a regulamentului de aplicare a acesteia şi a
dispoziţiilor Normelor de organizare şi efectuare a inventarierii patrimoniului aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 2388/1995.

Articolul 4. Inventarierea patrimoniului se va efectua după următorul grafic:

Gestiunea Perioada inventarierii
1. Domeniul public al coomunei , mijloacelor fixe şi obiectelor 24-28 noiembrie

de inventar la Primăria comunei  mijloacelor fixe, obiectelor de
inventar şi materialelor de la gospodăria comunală ;

2. „ Casa „ , materiale şi rechizite de la Primăria comunei; 2-3 decembrie
3. Biblioteca comunală 2- 10 decembrie
4. Căminului cultural 4-5 decembrie

Articolul 5. Prezenta se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica:
- Membrilor comisiei
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECTRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 17 noiembrie 2003
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Privind  numirea comisiei de receptie a lucarilor de constructii , repratii si

intretinere de strazi si trotuare ce se executa din fonduri alocate
din bugetul local

Avand in vedere prevederile Legii nr. 22/1969 si 82/1991
In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera q si v , alineat 2 al aceluiasi

articol si 71 din Legea nr. 215/2001 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se numeste comisia de recptie a lucrarilor de constructii , reparatii si
intretinere de strazi si trotuare ce se realizeaza pe teritoriul comunei din sume alocate de la
bugetul local in urmatoarea componenta :

1. Sabou Vasile viceprimar Presedinte
3. Pop Dorel inginier Secretar
2. Benciu Vasile presedinte comisie de urbanism Membru
Articolul 2. Comisia de receptie se completeaza cu consilierul in a carui sector de

responsabilitate se executa lucrarea.
Articolul 3. In exercitarea atributiunilor sale comisia lucreaza in plen si hotaraste

cu votul majoritatii membrilor comisiei .
Articolul 4. Prezenta se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica:

- Membrilor comisiei
- Pregectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECTRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 8 iulie 2002
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Privind numirea comisiei de inventariere şi reevaluare a activelor fixe din
Patrimoniul instituţiilor publice  din subordinea Consiliului local al comunei

Şi a comisiei tehnice pentru stebilirea perioadei de amortizare a unor
Mijloace fixe cu durată de amortizare expirată

Avand in vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice  precum şi a
Normelor  metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul 1487/2003 a Ministerului
Finanţelor Publice;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera q si v , alineat 2 al aceluiasi
articol si 71 din Legea nr. 215/2001 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001 cu modificările ulterioare ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se constiuie comisia de inventariere şi reevaluare a activelor fixe
aflate în patrimoniul instituţiilor publice sdin subordinea Consiliului local al comunei Băiţa de
sub Codru în următoarea componenţă :

1. Vanca Gheorghe contabil Preşedinte
2. Rus Vasile viceprimar Vicepreşedinte
3. Dumuţa Maria referent Secretar
4. Marinca Traian consilier Membru
6. Pop Dumitru consilier Membru

Articolul 2. Se constituie comisia tehnică cu atribuţii de stabilire a duratei normale
de utilizare rămasă pentru bunurile la care nu este cunoscută data punerii în funcţiune şi stabilirea
duratei  normală de utilizare  pentru activele cu durata de utilizare expirată ce se menţin în
funcţiune în următoarea componenţă:

1. Dragoş Traian secretarul comunei Preşedinte
2. Pop Dorel inspector Secretar
3. Mărieş Ionel inginier constructor Membru

Articolul 3. In exercitarea atributiunilor lor comisiile lucreaza in plen si hotarasc
cu votul majoritatii membrilor comisiei  iar subcomisiile cu prezenţa tuturor membrilor şi a
gestionarului pe baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 şi a Normelor
Metodologice de aplicare a acesteia



Articolul 4. Inventarierea activelor fixe din patrimoniu şi reevaluarea acestora se
va efectua în perioada  2-17 decembrie 2003.

Articolul 5. Prezenta se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica:
- Membrilor comisiei
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECTRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 17 noiembrie 2003
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Privind constituirea comisiei comunale pentru recesamantul general agricol

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 704/2002 privind
organizarea si desfasurarea Recesamantului General Agricol din Romania si Programul General
de organizare a recesamantului elaborat de Comisia Centrala de Recesamant ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 2 alineat 2, al articolelor 69 si 71 din
Legea nr. 215/2001 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se constiuie  comisia comunala Baita de sub Codru pentru efectuarea
Recesamntului General Agricol in urmatoarea componenta :

1. Dumuta Dumitru Primar Presedinte
2. Dragos Traian Secretar Vicepresedinte
3. Pop Dorel Sef serviciu comunitar cadastru Membru

si agricultura
4. Dumuta Maria Referent tehnician agricol Membru
5. Pintea  Daniel Medic Veterinar Membru
6. Butuza Stefan Operator insamantari Membru
7. Dragos Dorel Operator insamantari Membru
Articolul 3. In exercitarea atributiunilor sale comisia lucreaza in plen si hotaraste

cu votul majoritatii membrilor comisiei .
Articolul 4. Prezenta se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica:

- Membrilor comisiei
- Prefectului judetului Maramures
- Comisiei judetene pentru efectuarea Recesamantului General Agricol

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECTRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 22  iulie 2002
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara

In temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 1 şi a articolului 71 din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Baita de sub Codru se convoaca In Sedinta în
ziua de 18.12.2002 ora 15. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al
ordinii de zi :

1. Proiect de hotarare pentru adoptarea bugetului comunei pe anbul 2003;
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea bugetelor activitatilor autofinantate „ Camin

cultural si Pasuni comunale „ pe anul 2003
3. Prioect de hotarare pentru aprobarea procentului bonificatiei ce se va acorda in

anul 2003 contribuabililor persoane fizice , pentru plata integrala pana la 15
martie a impozitului pe cladiri si terenuri;

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea listei cladirilor scutite de impozitul pe
constructii ;

5. Proiect de hotarare pentru ap[robarea taxelor de pasunat pe anul 2003
6. Proiect de hotarare pentru aprobarea nivelului chiriei la caminul cultural Baita de

sub Codru si a tarifelor pentru inchirierea mobilierului si veselei caminului
cultural

7. Intrebari si interpelari
8. Probleme curente.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  13.12.2002 TRAIAN DRAGOS
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara

In temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 1 şi a articolului 71 din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Baita de sub Codru se convoaca In Sedinta în
ziua de 21.11.2002 ora 10. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al
ordinii de zi :

1. Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local pe anul 2002;
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea utilizarii fondului de rulment pentru

acoperirea golului de casa inregistrat de bugetul local
3. Prioect de hotarare pentru aprobarea limitelor unor impozite si taxe locale pe anul

2003;
4. Probleme curente;
5. Întrebari si interpelari.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  15.11.2002 TRAIAN DRAGOS
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara

In temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 1 şi a articolului 71 din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Baita de sub Codru se convoaca In Sedinta în
ziua de 23.04. ora 9. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de
zi :

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2002
2. Proiect de hotarare privind incadrarea pe zone a terenurilor din intravilan si

extravilanul localitatilor din comuna in vederea calcularii impozitului pe teren si
constructii.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea masurilor necesare in vederea indeplinirii
obligatiilor ce revin institutiilor publice , agentilor economici si cetatenilor pentru
gospodarirea localitatilor.

4. Proiect de hotarare privind obiectivele de buna gospodarire , intretinere , curatenie
si infrumusetare  a  localitatilor integral sau partial prin contributia cetatenilor.

5. Proiect de hotarare pentru aprobarea programului actiunilor de reparatie a strazilor
si trotuarelor ce se finanteaza din bugetul local pe anul 2002.

6. Rapoarte ale consilierilor
7. Probleme curente
8. Întrebari si interpelari.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  18.04.2002 TRAIAN DRAGOS
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara

In temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 1 şi a articolului 71 din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Baita de sub Codru se convoaca In Sedinta în
ziua de 27.10.2002 ora 15. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al
ordinii de zi :

1. Masuri cu privire la organizarea accesului liber la informatiile neclasificate;
2. Informare cu privire la solutionarea petitiilor si reclamatiilor adresate autoritatilor

locale pe semestrul II 2002
3. Prezentarea executiei bugetului local pe 9 luni pe baza darii de seama contabile si

a concluziilor cuprinse in raportul de verificare a Curtii de Conturi cu privire la
activitatea desfasurata in anul 2001

4. Probleme curente;
5. Întrebari si interpelari.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  22.10.2002 TRAIAN DRAGOS
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara

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

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Baita de sub Codru se convoaca în şedinta în
ziua de 28.02 ora 9. Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de
zi :

1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor pe spectacole calculate in suma
fixa.

2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evidentei contabile si
executiei bugetare prin compartiment financiar-contabil propriu la Scoala cu
calsele I-VIII Baita de sub Codru.

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2002.
4. Prezentarea principalelor acte normative aparute
5. Rapoaret de activitate ale consilieriilor
6. Probleme curente
7. Întrebari si interpelari.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  24.01.2002 TRAIAN DRAGOS
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara

In temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 1 şi a articolului 71 din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Baita de sub Codru se convoaca In Sedinta în
ziua de 30.07. ora 9. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de
zi :

1. Proiect de hotarare cu privire la participarea comunei la concursul organizat de
Consiliul judetean pentru cea mai bine gospodarita comuna in anul 2002.;

2. Informare cu privire la realizarea incasarilor la bugetul local pe semestrul I 2002
3. Dare de seama asupra exeutie bugetare pe semestrul I 2002
4. Rapoarte ale consilierilor
5. Probleme curente, cereri si sesizari;
6. Întrebari si interpelari.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  25.07.2002 TRAIAN DRAGOS
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara

In temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 1 şi a articolului 71 din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Baita de sub Codru se convoaca în şedinta în
ziua de 30.11. 2003 ora 15. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al
ordinii de zi :

1.   1. Decembrie – Sărbătoarea Naţională a României – 85 de ani de la Marea Unire
2.Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local pe anul 2003
3. Informare cu privire  la măsurile intreprinse pentru buna desfăşurare a activităţii

din comună pe timpul iernii.
4.Rapoarte ale consilierilor
5.Probleme curente.
6.Întrebari si interpelari.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru
la 25.11.2003 TRAIAN DRAGOS
Nr.199



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 31.01 ora 9. Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de
zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de pasunat pe anul 2002
2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei  aparatului autoritatilor

administratiei publice locale
3. Proiect de hotarare pentru modificarea statelor de functii ale aparatului propriu al

autoritatilor administratiei publice locale , caminului cultural si bibliotecii
comunale.

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea statului de functii pentru activitatea de
insamantari artificiale.

5. Proiect de hotarare pentru infiintarea serviciului public de cadastru si agricultura
6. Proiect de hotarare pentru aprobarea unor taxe in cadrul serviciului public de

cadastru si agricultura .
7. Proiect de hotarere privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar

pe anul 2001 pe baya darii de seama contabile.
8. Raport de activitate a doamnei consilier Ghita Viorica
9. Probleme curente
10. 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  24.01.2002 TRAIAN DRAGOS
Nr.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara

In temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 1 şi a articolului 71 din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Baita de sub Codru se convoaca In Sedinta în
ziua de 31.05. ora 9. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de
zi :

1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2003
pentru impozitele si taxele prevazute in lege intre anumite limite;

2. Proiect de hotarare privind majorarea cu pana la 50 % a unor impozite si taxe
locale pentru anul 2003;

3. Informare cu privire la executia bugetara pe trimestrul I 2002
4. Rapoarte ale consilierilor
5. Probleme curente
6. Întrebari si interpelari.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  25.05.2002 TRAIAN DRAGOS
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la respingerea Notificării

nr. 128/14.02.2002.

Privind soluţionarea dosarului  întocmit în baza Notificării nr.
128/14.02.2002,prin care doamna  MOSKAL SHOSHANA cu domiciliul ales la mandatarul său
GHEMES STEFAN  din Bucureşti ,sector 3 str, Theodor Sperantia nr. 104, scara 2 Bloc S26 ap.
49,,solicită restituirea în natură a unui imobil situat pe teriotoriul comunei Bvăiţa de sub Codru;

Avînd în vederea Notificarea nr. 128/14.02.2002  depusă prin Executor
Judecătoresc MORARI MARIUS  şi analizînd actele la dosarul întocmit în vederea soluţionării
cererii de restituire a unui imobil prin care se constată  următoarele situaţii;

-imobilul nu este identificat de către solicitantă.
-nu depune acte de dovedire a proprietăţii.
Având în vedere referatul comisiei interne de analiză a notificărilor depuse în

baza Legiui nr. 10/2001.
În temeiul prevederilor art. 68 alineat 2 litera 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 respinge notificarea nr. 128/N din 14.02.2002 depusă de către
doamna MOSKAL SHOSHANA cu domiciliul ales la mandatarul său GHEMES STEFAN din
Bucureşti sector 3.str. Thedor Speranţia nr.104 bloc S26 ap 49 scara 2,pentru următoarele
motive;

1. Solicitanta nu face dovada proprietăţii anterior anului 1945 şi nici a preluării  în
mod abuziv de cătrte statul Român a imobilului solicitat pentru restituire în perioada 1945 -1989.

Articolul 2.Prezenta dispoziţier poate fi atacată în termen de 30 de zilşe de la
comunicare la secţia civilă a Tribunalului judeţeabn Maramureş..

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- DoamneMOSKAL SHOSHANA- la domiciliul  ales.
- Prefectului Judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Avizat pentru legalitate
Secretar

Traian Dragos

Băiţa de sub Codru la 7 ianuarie 2002



Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire la delegarea atributiunilor de incasare ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele b , s  si ale articolului 71 din
Legea nr. 215/2001 a administratie publice locale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.

204 din 23 aprilie 2001 ;
Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se delega doamnei POP ANCA atributiunea de incasare de taxe
locale şi alte încasări la bugetul local şi venituri extrabugetare cu excepţia sumelor reprezentând
obligaţii bugetare cu debit ce se evidenţiază în registrele de rol.

Incasarea taxelor se va efectua pe chitantier tip stat eliberat de biroul contabilitate ,
impozite si taxe locale de la Primaria Baita de sub Codru

Sumele incasate se vor depune la datele stabilite la caseria Primariei impreuna cu
borderoul de incasare.

Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :
- Biroului contabilitate , impozite si taxe a comunei Baita de sub

Codru
- Doamnei Pop Anca
- Prefectului judetului Maramures.

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
10.07.2004

Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind incadrarea domnului BUTUZA STEFAN

In functia de operator insamantari artificiale

Avand in vedere prevederile Hotararilor Consiliului  local nr. 1/2002 privind aprobarea
Organigramei apratului propriu al autoritatilor administratieipublice ;i nr. 5/2002 privind
organizarea activitatii de insamantari artificiale in cadrul serviciului de cadastru si agricultura  ;

Avand in vedere faptul ca domnul Butuza Stefan a fost trecut in somaj de la Punctul de
insamantari artificiale Baita de sub Codru in urma reorganizarii aceste activitati , recomandare
ORSA Maramures cat si rezultatele obtinute la examinarea comptetentei profesionale ;

Avand in vedere prevederile O.U.G. 24/2002 cu modificarile ulterioare si ale O.U.G.
187/2001;

In temeiul prevederilor articolului 68 litera u si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul Butuza Stefan se incadreaza ca operator insamantari
artificiale in cadrul serviciului comunitar de cadastru si agricultura organizat in cadrul aparatului
propriu al autoritatilor administratiei publice locale incepand cu data de 1 februarie 2002

Domnul Butuza Stefan are calitatea de personal angajat cu contract de munca si nu
face parte din categoria functionarilor publici.

Articolul 2. Salariul domnului Butuza Stefan se stabileste in suma de 2602000 lei
si un spor pentru vechime in muna de 10 % in suma de 260200 lei. Total drepturi salariale
2862200 lei.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Domnului Butuza Stefan
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitae , impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 01.02.2002.
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind incadrarea domnului POP ZAMFIR

în functia de personal de pază în cadrul poliţiei comunitare

Avand in vedere prevederile Hotararilor Consiliului  local nr. 5/2005 privind înfiinţarea
Poliţiei comunitare precum şi a H.C.L. nr. 8/2005 privind aprobarea Organigramei,a numărului de
personal şi a statului de funcţii pentru poliţia comunitară ;

Având în vedere prevederile art. 12 din Codul Muncii;
In temeiul prevederilor articolului 68 litera „i” şi „u” si a articolului 71 din Legea nr.

215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul POP ZAMFIR se incadreaza ca personal de pază in cadrul
POLIŢIEI COMUNITARE al aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale
incepand cu data de 1 martie 2005.

Domnul POP ZAMFIR are calitatea de personal angajat cu contract de munca si
nu face parte din categoria functionarilor publici.

Articolul 2. Salariul domnului POP ZAMFIR se stabileste in suma de 3.100.000
lei si un spor pentru vechime in muna de 25 % in suma de 775.000 lei,la care se adaugă şi un spor
de noapte în procent de 15% în sumă de 465.000 lei. Total drepturi salariale 4.340.000 lei.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Domnului POP ZAMFIR
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitae , impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

p.PRIMAR
RUS   VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 08.03.2005.
Nr.58



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la modificarea formei de organizare a unei autorizaţii pe baza liberei iniţiative

Având în vedere cererea  domnului PODINĂ  VASILE din comuna  Băiţa de sub
Codru sat.Băiţa de sub Codru nr.237,prin care solicită modificarea formei de organizare a
autorizaţiei nr.2/2000 eliberată în baza Decretului –Lege nr.54/1990,având ca obiect de
activitate“COMERŢ CU PRODUSE ALIMENTARE ŞI NEALIMENTARE”

Având în vedere prevederile Decretului-Lege nr.54/1990;
In temeiul prevederilor art.68 litera „t” 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 modifică forma de organizare a  autorizaţia nr.2/2000 eliberată în
baza Decretului-Lege nr.54/1990  din A.F. PODINĂ VASILE în INDEPENDENT PODINĂ
VASILE  cu domiciliul în  comuna  Băiţa de sub Codru,sat Băiţa de sub Codru nr. 237,având ca
obiect de activitate “COMERŢ CU PRODUSE ALIMENTARE ŞI NEALIMENTARE ”.

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

- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului PODINĂ VASILE-Băiţa de sub Codru nr.237.
- Compartimentului financiar-contabil.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 9 august 2002 Secretarul comunei

Nr.178





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Privind stabilirea domeniilor, normelor zilnice si conditiilor

de efectuare a actiunilor si lucrarilor de interes local de catre
beneficiarii de ajutor social carora li s-au stabilit asemenea obligatii

Avand in vedere prevederile articolului 6 din Legea nr. 416 /2001 privind venitul
minim garantat precum si articolul 23 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.
1099/2001 ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineat 2 al aceluiasi articol
si 71 din Legea nr. 215/2001 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures
DISPUNE :

Articolul 1. Obligatiile stabilite pentru beneficiarii ajutorului social acordat in
baza Legii nr. 416/2001 de a executa actiuni sau lucrari de interes local se vor realiza in
urmatoarele domenii si categorii de lucrari :

a. Reparatii si intretineri de drumuri si strazi la urmatoarele categorii de
lucrari:

- Extrageri de material pietros
- Sapaturi si umpluturi
- Asternere de material pietros sin intretinere a drumurilor si trotuarelor
- Desfundari de poduri si podete
- Defrisarea arboretului de pe marginea drumurilor

b. Salubrizarea localitatilor la urmatoarele categorii de lucrari:
- Colectarea , incarcarea in mijloace de transport si depozitarea

deseurilor
- Amenajarea de platforme de depozitare a deseurilor
- Plantarea de cosuri si containere stradale pentru depozitarea deseurilor.

c. Intretinerea spatiilor si zonelor verzi la urmatoarele categorii de lucrari:
- Plantari de pomi si arbusti ornamentali
- Curatirea zonelor verzi
- Amenajarea terenului si plantarea de flori
- Curatitul si varuitul pomilor ornamentali  sau de pe marginea cailor de

comunicatie.
d. Actiuni in folosul persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice constand

din urmatoarele :
- Executarea de munci gospodaresti in folosul persoanelor respective

constand din taiat , despicat  lemne de foc si depozitarea acestora,
aprovizionarea cu apa potabila , aprovizionarea cu alimente si alte
produse necesare;

- Insotirea persoanelor respective in deplasarile la cumparaturi ,
consultatii medicale etc, pe teritoriul localitatii.

- Efectuarea curateniei in locuinta in curtea si imprejurimile  acesteia
pentru persoanele care nu pot efectua aceste operatiuni

Lista persoanelor care beneficiaza de aceste servicii si categorii de servicii ce se
acorda fiecarei persoane se stabilesc lunar.



Articolul 2. Se stabilesc urmatoarele norme zilnice pe categorii de lucrari :

Lucrarea U/M Norma
1. Extragerea de balast din rau mc 2
2. Extragerea de bolovani din rau mc 1.5
3. Incarcarea pietrisului si a bolovanilor in

mijloc de transport mc 3
4. Spargerea cu ciocanul a bolovanilor mc. 1
5. Sapaturi de pamant in spatii limitate cu adancimi

pana la 0.7 m mc. 2
6. Umpluturi de pamant de 10-30 cm grosime mc 3
7. Desfundarea  santurilor si canalelor de mal mc 1.5
8. Curatirea si indreptarea santurilor ml 25
9. Desfundarea podetelor mc 1
10. Asternerea balastului pe drumuri mc. 7
11. Desfacerea trotuarelor din placi si reamenajarea

acestora mp 7.5
12. Astuparea gropilor de pe drumuri cu pietris mp 300
13. Saparea in jurul pomilor si arbustilor buc. 20
14. Plantarea pomilor si arborilor ornamentali buc 30
15. Varuitul pomilor si a bornelor si parapetilor mp. 25
16. Saparea de gropi pentru plantarea pomilor buc. 15
17. Saparea cu cazmaua a terenului pentru

plantat flori mp 30
18 Pregatit teren pentru plantareaa florilor mp 60
19 Plantat flori buc. 150
20 Intretinerea zonelor verzi si suprafetelor

plantate mp 60
21.Incarcarea si depozitarea deseurilor to 2.5

Pentru celalate categorii de lucrari ce nu pot fi exprimate in masuri fizice normarea se face
pe timp de lucru adica 8 ore pentru o zi.

Articolul 3. Lunar corespunzator numarului de persoane cu obligatii de munca si
numarului de ore fixat , viceprimarul comunei va intocmi  planul lunar a lucrarilor ce se executa
din domeniile si categoriile stabilite prin prezenta dispozitie.

Articolul 4. Organizarea , evidenta precum si instruirea participantilor si supravegherea
cu privire la respectarea normelor de securitate si igiena a muncii se face de viceprimar.

Articolul 5. Pentru actiunile in folosul persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice
secretarul comunei va face lunar propuneri de persoane care sa beneficieze de aceste servicii ,
natura serviciilor si marimea acestora pe persoane si va organiza prin referentul cu probleme
sociale urmarirea realizarii lor.

Articolul 6. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si secomunica:
- Prefectului judetului Maramures
- Directiei pentru probleme de munca si solidaritate sociala a judetului

Maramures.
PRIMAR

DUMITRU DUMUTA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 13 februarie 2002
Nr.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
la numirea constituirea comisiei de disciplina din cadrul

aparatului propriu al autoritatilor adiministratiei publice locale.

*Având în vedere prevederile H.G. nr. 1083/2001 privind organizarea si
functionarea comisiilor de disciplina din cadrul autoritatilor si institutiilor publice;

Ţinând cont de propunerile făcute de funcţionarii publici din aparatul propriu al
autorităţilor administraţiei publice locale a comunei Băiţa de  sub Codru ;

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 constituie comisia de disciplina din aparatul propriu al autorităţilor
administraţiei publice locale a comunei Băiţa de sub Codru  după cum urmează

Membri desemnaţi de funcţionarii publici :
1. Pop Aurica - membru referent

Membri desemnaţi de conducătorul instituţiei
1. Vanca Gheorghe - membru referent

Supleanţi
1. Dumuta  Maria referent

Articolul 2. Domnul Pop Dorel – inginier se numeşte în funcţia de preşedinte al
comisiei de disciplină.

Articolul 3. Domnul Dragoş Traian – secreatr al comunei se numeşte în funcţia de
secretar al comisiei de disciplină.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Membrilor comisiei
- Prefectului Judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Avizat pentru legalitate
Secretar

Traian Dragos

Băiţa de sub Codru la 7 ianuarie 2002
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
la numirea secretarului  comisiei paritare

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

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. Domnul Dragoş Traian având funcţia de secretar al comune se
numeşte ca secretar al  comisiei paritare din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei
publice locale a comunei Băiţa de sub Codru

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Domnului Dragoş Traian
- Prefectului Judeţului Maramureş
-

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Avizat pentru legalitate
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru la  7 ianuarie 2002
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la retragerea  unei autorizaţii pe baza liberei iniţiative

Având în vedere cererea  doamnei PODINĂ ANGELICA din comuna  Băiţa de
sub Codru sat.Băiţa de sub Codru nr.621,prin care solicită retragerea autorizaţiei nr.9/1997
eliberată în baza Decretului –Lege nr.54/1990,având ca obiect de activitate“ALIMENTAŢIE
PUBLICĂ”

Având în vedere prevederile Decretului-Lege nr.54/1990;
In temeiul prevederilor art.68 litera „t” 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 retrage autorizaţia nr.9/1997 eliberată în baza Decretului-Lege
nr.54/1990 doamnei PODINĂ ANGELICA din comuna  Băiţa de sub Codru,sat Băiţa de sub
Codru nr. 621,având ca obiect de activitate “ALIMENTAŢIE PUBLICĂ”.,începând cu data de 1
ianuarie 2002.

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

- Prefectului judeţului Maramureş
- Doamnei PODINĂ ANGELICA-Băiţa de sub Codru nr,621.
- Compartimentului financiar-contabil.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 18 februarie 2002 Secretarul comunei

Nr.72





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Domnului Butuza Ştefan

Avand in vedere prevederile O.G.R. NR.9/2005 privind creşterile salariale ce se vor
acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2005;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2005 salariul domnului Buuza Ştefan
avand functia de tehnician II.1 (operator însămânţări ) se stabileste la 4.094.000 lei. Domnul
BUTUZA ŞTEFAN beneficiaza  de  un spor pentru vechime in munca de 15 % in suma de
614.100 lei.

Total drepturi salariale 4.708.100 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului Butuza Ştefan
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

p.PRIMAR
RUS VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 2.03.2005..
Nr.33



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Domnului Butuza Ştefan

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr123/2003 privind creşterile salariale ce se vor
acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2004;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 salariul domnului Buuza Ştefan
avand functia de tehnician II.1 (operator însămânţări ) se stabileste la 3572000 lei. Domnul Pop
Dumitru beneficiaza  de  un spor pentru vechime in munca de 15 % in suma de 535800 lei.

Total drepturi salariale 4107800 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului Butuza Ştefan
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 09.01.2004.
Nr.25





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea salariului individual al

Domnului  BUTUZA ŞTEFAN  Tehnician bveterinar II

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 33/2001, ale Ordonanţei
de Urgenţă nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului
din sectorul bugetar  şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 24/2000 , cu modificările ulterioare şi H.G.
României nr.403/2001;

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. Salariul de bază a domnului Butuza Ştefan – tehnician veterinar - se
stabileşte în sumă de 2.915.000 lei.

Domnul Butuza Ştefan beneficiază de  spor pentru vechime în muncă de 10 % în
sumă de 291500.lei .

Total drepturi salariale 3.206.500  lei
Articolul 2. Salariul de bază şi celălalte drepturi salariale stabilite prin prezenta

dispoziţie se aplică începând cu data de 1 octombrie 2002 .
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului Butuza Ştefan
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru Avizat
la 15 octombrie 2002. Secretarul comunei
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Doamnei  CRISAN CRISTELUTA

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 24/2000 cu modificarile ulterioare precum si ale
O.U.G. nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se acorda in anul 2002 personalului din
sectorul bugetar ;

Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 2/2002 a Consiliului local privind aprobarea
statului de functii al aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale  incepand cu
01.01.2002 ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2002 salariul doamna CRISAN
CRISTELUTA avand functia de  referent III  casier  se stabileste la 2499000 lei. Doamna Crisan
Cristeluta beneficiaza  de  un spor pentru vechime in munca de 5 % in suma de 124950 lei.

Total drepturi salariale 2.623.950 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei Crisan Cristeluta
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 01.02.2002.
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Doamnei  CRISAN CRISTELUTA

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor
acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2004;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 salariul doamna CRISAN
CRISTELUTA avand functia de  referent II.1 casier  se stabileste la 3462000 lei. Doamna Crisan
Cristeluta beneficiaza  de  un spor pentru vechime in munca de 10 % in suma de 346200 lei.

Total drepturi salariale 3808200 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei Crisan Cristeluta
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 09.01.2004
Nr.20





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea salariului individual al

Doamnei CRISAN CRISTELUŢA referent III( casier)

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 33/2001, ale Ordonanţei
de Urgenţă nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului
din sectorul bugetar  şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 24/2000 , cu modificările ulterioare şi H.G.
României nr.403/2001;

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. Salariul de bază a doamnei CRISAN CRISTELUTA - referent III (
CASIER ) se stabileşte în sumă de 2.799.000 lei.

Doamna ri;an Cristeluta beneficiază de un spor pentru vechime în muncă de 5 %
în sumă de 139.550.

Total drepturi salariale :2.938.950  lei
Articolul 2. Salariul de bază şi celălalte drepturi salariale stabilite prin prezenta

dispoziţie se aplică începând cu data de 1 octombrie 2002 .
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei Crişan Cristeluţa
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru Avizat
la 15 octombrie 2002. Secretarul comunei
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Doamnei  CRISAN CRISTELUTA

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 123/2003 privind unele măsuri în domeniul
funcţiei publice ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 noiembrie 2004 salariul doamnei CRISAN
CRISTELUTA avand functia de ( referent C, I-III,grd.asistent) casier  se stabileste la 4.781.000
lei. Doamna Crisan Cristeluta beneficiaza  de  un spor pentru vechime in munca de 10 % in suma
de 478.100 lei.

Total drepturi salariale 5.259.100 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei Crisan Cristeluta
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

p. PRIMAR

RUS   VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 16.11.2004

Nr.389



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Domnului DRAGOS TRAIAN

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 24/2000 cu modificarile ulterioare precum si ale
O.U.G. nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se acorda in anul 2002 personalului din
sectorul bugetar ;

Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 2/2002 a Consiliului local privind aprobarea
statului de functii al aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale  incepand cu
01.01.2002 ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2002 salariul domnului DRAGOS
TRAIAN  avand functia de secretar al comunei se stabileste la 3692000 lei. Domnul Dragos
Traian beneficiaza de indemnizatie de conducere de 40% in suma de 1476800 lei  si un spor
pentru vechime in munca de 25 % in suma de 1292200 lei.

Pentru indeplinirea prin cumul de functii a functiei de inspector de protectie civila
domn ul Dragos Traian este salarizat cu 256000 lei.

Total drepturi salariale 6.717.000 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului Dragos Traian
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 01.02.2002.
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Domnului DRAGOS TRAIAN

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 123/2003 cu privire la creşterile salariale ce se vor
acorda personalului din sector bugetar în anul 2004;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 octombrie 2004 salariul domnului DRAGOS
TRAIAN  avand functia de secretar al comunei se stabileste 7149000 lei. Domnul Dragos Traian
beneficiaza de indemnizaţie cumul de funcţii inspector protecţie civilă în sumă de 742000 lei  si
un spor pentru vechime in munca de 25 % in suma de lei 1787250 lei.

Total drepturi salariale lei 9678250
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului Dragos Traian
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
RUS  VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 12.10.2004

Nr.348





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Domnului DRAGOS TRAIAN

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul
funcţiei publice;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 noiembrie 2004 salariul domnului DRAGOS
TRAIAN  avand functia de secretar al comunei se stabileste 8.689.000 lei. Domnul Dragos Traian
beneficiaza de indemnizaţie cumul de funcţii inspector protecţie civilă în sumă de 742000 lei  si
un spor pentru vechime in munca de 25 % in suma de lei 2.172.250 lei.

Total drepturi salariale lei 11.603.250
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului Dragos Traian
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
RUS  VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 16.11.2004

Nr.386.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea salariului individual al

Domnului DRAGOŞ TRAIAN secretar al comunei

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 33/2001, ale Ordonanţei
de Urgenţă nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului
din sectorul bugetar  şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 24/2000 , cu modificările ulterioare şi H.G.
României nr.403/2001;

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. Salariul de bază a domnului DRAGOŞ TRAIAN – secretar al
comunei - se stabileşte în sumă de 4.136.000 lei.

Domnul Dragoş Traian beneficiază de indemnizaţie de conducere de 40 % în
sumă de 1.654400 lei,  spor pentru vechime în muncă de 25 % în sumă de 1.447.600.lei precum
şi de suma de 256.000 lei prin cumul de funcţie pentru inspector de protecţie civilă.

Total drepturi salariale 7.494.000.  lei
Articolul 2. Salariul de bază şi celălalte drepturi salariale stabilite prin prezenta

dispoziţie se aplică începând cu data de 1 octombrie 2002 .
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului Dragoş Traian
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru Avizat
la 15 octombrie 2002. Secretarul comunei
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Doamnei DUMUTA MARIA

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 24/2000 cu modificarile ulterioare precum si ale
O.U.G. nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se acorda in anul 2002 personalului din
sectorul bugetar ;

Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 2/2002 a Consiliului local privind aprobarea
statului de functii al aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale  incepand cu
01.01.2002 ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2002 salariul doamna Dumuta Maria
avand functia de  referent IA tehnician agricol  se stabileste la 3509000 lei. Doamna Dumuta
Maria beneficiaza  de  un spor pentru vechime in munca de 25 % in suma de 877250 lei.

Total drepturi salariale 4.386.250 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei Dumuta Maria
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 01.02.2002.
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Doamnei DUMUTA MARIA

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor
acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2004

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 octrombrie 2004 salariul doamna Dumuta Maria
avand functia de  referent I tehnician agricol  se stabileste la 4716000 lei. Doamna Dumuta Maria
beneficiaza  de  un spor pentru vechime in munca de 25 % in suma de 1179000 lei.

Total drepturi salariale 5895000 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei Dumuta Maria
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
RUS  VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 12,10,2004
Nr.349





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Doamnei DUMUTA MARIA

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 82/2003 privind  unele măsuri în domeniul
funcţiei publice;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 noiembrie 2004 salariul doamnei Dumuta Maria
avand functia de (referent C I-I grd.principal) tehnician agricol se stabileste la 5.754.000 lei.
Doamna Dumuta Maria beneficiaza  de  un spor pentru vechime in munca de 25 % in suma de
1.438.500 lei.

Total drepturi salariale 7.192.500 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei Dumuta Maria
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
RUS  VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 1611,2004
Nr.387



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea salariului individual al

Doamnei DUMUŢA MARIA referent IA ( tehnician agricol )

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 33/2001, ale Ordonanţei
de Urgenţă nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului
din sectorul bugetar  şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 24/2000 , cu modificările ulterioare şi H.G.
României nr.403/2001;

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. Salariul de bază a doamnei DUMUŢA MARIA - referent I A (
tehnician agricol ) se stabileşte în sumă de 3.991.000 lei.

Doamna Dumuţa Maria beneficiază de un spor pentru vechime în muncă de 25 %
în sumă de 982750.

Total drepturi salariale :4913750.  lei
Articolul 2. Salariul de bază şi celălalte drepturi salariale stabilite prin prezenta

dispoziţie se aplică începând cu data de 1 octombrie 2002 .
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei Dumuţa Maria
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru Avizat
la 15 octombrie 2002. Secretarul comunei
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Doamnei PODINĂ DINA-MARCELA

Avand in vedere prevederile O.G.R.nr.9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda
personalului din sectorul bugetar în anul 2004 ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 MARTIE 2005 salariul doamnei PODINĂ
DINA-MARCELA avand functia de  guard se stabileste la 3.312.000 lei. Doamna PODINĂ
DINA-MARCELA beneficiaza  de  un spor pentru vechime in munca de 10 % in suma de
331.200 lei.

Total drepturi salariale 3.643.200 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei  Podină Dina-Marcela -Băiţa –codru,nr.182..
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

p.PRIMAR
RUS   VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 2.03.2005.

Nr.37





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea salariului individual al

Doamnei POP AURICA referent I( sociale, operator rol )

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 33/2001, ale Ordonanţei
de Urgenţă nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului
din sectorul bugetar  şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 24/2000 , cu modificările ulterioare şi H.G.
României nr.403/2001;

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. Salariul de bază a doamnei POP AURICA - referent I ( sociale,
operator rol ) se stabileşte în sumă de 3680..000 lei.

Doamna Pop Aurica beneficiază de un spor pentru vechime în muncă de 20 % în
sumă de 736.000.

Total drepturi salariale :4.416.000  lei
Articolul 2. Salariul de bază şi celălalte drepturi salariale stabilite prin prezenta

dispoziţie se aplică începând cu data de 1 octombrie 2002 .
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei Pop Aurica
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru Avizat
la 15 octombrie 2002. Secretarul comunei
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Domnului POP DOREL

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 24/2000 cu modificarile ulterioare precum si ale
O.U.G. nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se acorda in anul 2002 personalului din
sectorul bugetar ;

Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 2/2002 a Consiliului local privind aprobarea
statului de functii al aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale  incepand cu
01.01.2002 ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2002 salariul domnului POP DOREL
avand functia de  Referent (inspector ) II  se stabileste la 3955000 lei. Domnul Pop Dorel
beneficiaza  de  un spor pentru vechime in munca de 10 % in suma de 395500 lei.

Total drepturi salariale 4.350.500 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului  Pop Dorel
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 01.02.2002.
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Domnului POP DOREL

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. privind creşterile salariale ce se vor acorda
personalului din sector bugetar în anul 2004;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 salariul domnului POP DOREL
avand functia de  Inspector  II .1 se stabileste la 4744000lei. Domnul Pop Dorel beneficiaza  de
un spor pentru vechime in munca de 10 % in suma de 474400 lei.

Total drepturi salariale 5218400 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului  Pop Dorel
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 09.01.2004.
Nr.21



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CĂMINUL CULTURAL

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Domnului  POP DUMITRU

Avand in vedere prevederile O.G.R. nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda
personalului din sector bugetar în anul 2005;

Având în vedere HCL. Nr. 15/200,precum şi AVIZUL Inspectoratului de cultură nr.
8/2005 cu privire la ocuparea funcţiei de director;

În temeiul prevederilor art.10 literele a şi d din legea nr. 292/2003  privind organizarea şi
funcţionarea aşezămintelor culturale;

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2005 salariul domnului POP
DUMITRU  avand functia de - director cămin cultural- se stabileste la 4.716.000 lei. Domnul
POP DUMITRU beneficiaza  de  un spor pentru vechime in munca de 25 % in suma de
1.179.000 lei.

Total drepturi salariale 5.895.000 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului  POP DUMITRU
- Contabilului instituţiei.
- Inspectoratului judeţean pentru cultură Maramureş.

Baita de sub Codru DIRECTOR
la 2.03.2005. Cămin cultural
Nr.1. POP      DUMITRU



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Domnului POP DUMITRU

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 24/2000 cu modificarile ulterioare precum si ale
O.U.G. nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se acorda in anul 2002 personalului din
sectorul bugetar ;

Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 3/2002 a Consiliului local privind aprobarea
statului de functii pentru institutiile de cultura din comuna  incepand cu 01.01.2002 ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2002 salariul domnului POP
DUMITRU avand functia de  referent I director camin cultural se stabileste la 3153000 lei.
Domnul Pop Dumitru beneficiaza  de  un spor pentru vechime in munca de 25 % in suma de
788250 lei.

Total drepturi salariale 3.914.250 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului Pop Dumitru
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 01.02.2002.
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Domnului POP DUMITRU

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr123/2003 privind creşterile salariale ce se vor
acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2004;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 salariul domnului POP
DUMITRU avand functia de  referent I.1 director camin cultural se stabileste la 4115000 lei.
Domnul Pop Dumitru beneficiaza  de  un spor pentru vechime in munca de 25 % in suma de
1028750 lei.

Total drepturi salariale 5143750 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului Pop Dumitru
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 09.01.2004.
Nr.23



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea salariului individual al

Domnului  POP DUMITRU  Referent I ( director cămin=

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 33/2001, ale Ordonanţei
de Urgenţă nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului
din sectorul bugetar  şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 24/2000 , cu modificările ulterioare şi H.G.
României nr.403/2001;

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. Salariul de bază a domnului Pop Dumitru – Referent I ( director
cămin ) - se stabileşte în sumă de 3.532.000 lei.

Domnul Pop Dumitru beneficiază de  spor pentru vechime în muncă de 25 % în
sumă de 883.000lei .

Total drepturi salariale 4.415.000  lei
Articolul 2. Salariul de bază şi celălalte drepturi salariale stabilite prin prezenta

dispoziţie se aplică începând cu data de 1 octombrie 2002 .
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului Pop Dumitru
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru Avizat
la 15 octombrie 2002. Secretarul comunei
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Doamnei  POP LUCICA

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 24/2000 cu modificarile ulterioare precum si ale
O.U.G. nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se acorda in anul 2002 personalului din
sectorul bugetar ;

Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 3/2002 a Consiliului local privind aprobarea
statului de functii pentru institutiile de cultura din comuna  incepand cu 01.01.2002 ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2002 salariul doamnei POP LUCICA
avand functia de  bibliotecar I  se stabileste la 3153000 lei. Doamna Pop Lucica beneficiaza  de
un spor pentru vechime in munca de 20 % in suma de 630600 lei.

Total drepturi salariale 3.783.600 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei Pop Lucica
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 01.02.2002.
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea salariului

Doamnei  POP LUCICA

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor
acorda personalului din sector bugetar în anul 2004

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 salariul doamnei POP LUCICA
avand functia de  bibliotecar I  se stabileste la 4115000 lei. Doamna Pop Lucica beneficiaza  de
un spor pentru vechime in munca de 25 % in suma de 1028750 ei.

Total drepturi salariale 5143750 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei Pop Lucica
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 09.01.2004.
Nr.22
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