
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la organizarea  angajării, lichidării , ordonanţării şi plăţii cheltuielilor la

Primăria Băiţa de sub Codru
Avand in vedere dispoiziţiile articolului 50 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului

României nr. 45/2003 privind finanţele publice locale ;
Având în vedere prevederile Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea ,

ordonanţarea şi plata cheltuielilor  instituţiilor publice şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale , aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 a Ministrului finanţelor publice ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera f şi g , 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 Baita de sub Codru judetul Maramures
DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă reglementările privind angajarea , lichidarea , ordonanţarea
şi plata cheltuielilor la Primăria Băiţa de sub Codru conform anexei la prezenta dispoziţie.

Articolul 2. Înlocuitorul de drept al primarului ca ordonator de credite este
viceprimarul iar înlocuitorul domnului Vanca Gheorghe – contabil – ce îndeplineşte atribuţiunile
de control financiar preventiv propriu este domnul Dragoş Traian – secretarul comunei.

Articolul 3. Proiectele de angajamente legale  împreună cu propunerea de angajare
a unei cheltuieli este precedată de angajamentul bugetar. Aceste documente se elaborează în faya
de proiect de compartimentele de specialitate.

In înţelesul prezentei dispoziţii atribuţiunile de compartimente de specialitate sunt
îndeplinite de :

1. Viceprimarul comunei  pentru cheltuielile de gospodărie comunală ,
administrarea domeniului public şi privat al comunei

2. Secretarul comunei pentru cheltuieli de natura rechizitelor şi furniturilor de
birou , birotică, programe informatice , materiale şi servicii cu caracter
funcţional şi alte asemenea ;

3. Referentul cu atribuţiuni de asistenţă socială pentru cheltuieli de natura
asistenţei sociale

4. Contabilul primăriei pentru cheltuieli de personal
Articolul 4. Evidenţa angajamentelor bugetare şi legale şi a cheltuielilor se ţine de

contabilul primăriei care asigură şi raportarea trimestrială a acestor date.
Articolul 5. Prezenta se comunica:

- Biroului contabilitate
- Viceprimarului , secretarului comunei şi referentului cu probleme de

asistenţă socială
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind introducerea unor restricţii temporare

de circulaţie pe drumurile publice de interes local din comună

Având în vedere starea drumurilor din comună  generată de topirea zăpezii şi
infiltrarea în exces cu umiditate a drumurilor pietruite şi din pământ ;

Avînd în vedere prevederile articolelor 22 şi 44 alineat 2 din Ordonanţa Guvernului
nr. 43/1997 cu modificările şi completările ulterioare ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineatul 1 litera q, 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. În vederea prevenirii degradării drumurilor locale pietruite şi din pământ
favorizată de umiditatea în exces , se interzice circulaţia pe dumurile publice de interes local a
mijloacelor de transport cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7 tone sau cu încărcătură pe
osie mai mare de 3,5 to pe perioada 15 martie 2004 – 28 martie 2004.

Perioada de restricţie va putea fi restrânsă sau extinsă  pe toată comuna sau pe
porţiuni de drum în funcţie de gradul de uscare în concret a fiecărui drum dar nu mai devreme de 22
martie 2003.

Articolul 2. Încălcarea prevederilor prezentei dispoziţii se sancţionează , potrivit legii
, cu amendă contravenţională cuprinsă între 20.000.000 şi 40.000.000

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de împuterniciţii primarului şi de
lucrătorii postului de poliţie Băiţa de sub Codru.

Articolul 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
viceprimarul comunei.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se aduce la cunopştinţă publică prin afişare iar
interdicţia prin semnalizare rutieră şi se comunică :

- Postului de poliţie Băiţa de sub Codru
- Direcţiei tehnice a judeţului Maramureş
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  17. martie 2004 TRAIAN DRAGOS
Nr.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA ARINIŞ
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind aprobarea suspendării din funcţie a unui funcţionar public.

Având în vedere solicitarea doamnei PĂCURAR MARIANA – funcţionar public în
funcţia de referent ( contabil ) la Primăria Ariniş de a fi suspendată din funcţie pe perioada
campaniei electorale întrucât intenţionează să candideze la funcţia de primar al comunei ;

Avînd în vedere prevederile articolelor 43 şi 82 litera d din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici republicată ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineatul 1 litera s şi u şi a articolului 71 din
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204
din 23 aprilie 2001cu modificările şi completările ulterioare

Primarul comunei Ariniş , judeţul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Doamna Păcurar Mariana – funcţionar public  la Primăria Ariniş – având
funcţia de referent ( contabil ) clasa C  se suspendă din această funcţie începând cu data de 8 mai
2004  , pe perioada campaniei electorale , din iniţiativa acesteia , întrucât candidează la alegerile de
la 6 iunie 2004 la funcţia de primar al comunei.

Pe perioada suspendării doamna Păcurar Mariana se află în concediu fără plată.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunopştinţă publică prin afişare şi se
comunică

- Doamnie Păcurar Mariana
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
GHEORGHE MUREŞAN

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Ariniş la   30. aprilie 2004 Gyorgy Csaba
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE

Cu privire la aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNE  pentru realizarea măsurilor în
vederea combaterii birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.

Având în vedere prevederile art. 2 aliniatul 2 din Hotărîrea Guvernului României nr.
1723/2004 cu privire la Programul de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu
publicul;

În temeiul prevederilor articolului 68 aliniatul 2, precum şi ale articolului 71 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale publicată în Monitorul Oficial al României nr.
204 din 23 aprilie 2001 , cu modificările şi completările ulterioare ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :
0

Art. 1 Se aprobă PLANUL DE ACTIUNE pentru realizarea măsurilor pe termen
scurt stabilite în PROGRAM la cap A punctul 1.

Art. 2 Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
comunica :

- Prefectului judetului Maramures
- Direcţie generale pentru administraţie publică locală.

PRIMAR
RUS   VASILE

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru
30 noiembrie 2004 TRAIAN DRAGOS
Nr.399



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea modificărrii repartizării pe trimestre

a unor  venituri şi cheltuieli   bugetare în anul 2005

Având în vedere Ordinul nr. 120415/4.03.2005 a Ministrului Finanţelor Publice;
Având în vedere prevederile  articolului 46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului

României nr. 45/2003 privind finanţele publice locale , aprobată cu modificări prin Legea nr.
108/2004 ;

În temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera f şi alineat 2 al aceluiaşi articol,
precum şi ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie 2001 , cu modificările şi completările ulterioare
;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Art. 1 Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre ale unor venituri şi cheltuieli
bugetare  pe anul 2005,astfel :

1. Capitolul 57.02.02.
TRIMESTRUL I + 93.448.000
TRIMESTRUL IV- 93.448.000

Art. 2. Detalierea pe articole şi alineate a modificărilor intervenite în structura
cheltuielilor bugetare la capitolele 57.02.02 este prezentată în anexa ce face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.

Art. 2 Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Biroului contabilitate, impozite şi taxe
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat a

judeţului Maramureş
- Trezoreriei Ulmeni

P.PRIMAR
RUS   VASILE

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru
la 14.03.2005. TRAIAN DRAGOS
Nr.59





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea efectuării unor virări de credite

în cadrul aceloraşi capitole ale bugetului local

Având în vedere referatul biroului contabilitate, impozite şi taxe de la Primăria Băiţa
de sub Codru prin care se propune efectuarea unor virări de credite în cadrul aceloraşi capitole ale
bugetului local pe anul 2004 ;

Având în vedere prevederile alineatelor 5-7 ale articolului 45  din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului României nr. 45/2003 privind finanţele publice locale , aprobată cu modificări
prin Legea nr. 108/2004 ;

În temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera f şi alineat 2 al aceluiaşi articol,
precum şi ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie 2001 , cu modificările şi completările ulterioare
;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Art. 1 Se aprobă efectuarea următoarelor virări de credite în cadrul aceloraşi capitole
ale bugetului local al comunei pe anul 2004 :

1. Capitolul 51.02.05. mii lei
Articolul + -
10.01 24.000
10.04 -24.000
10.13 2.370
10.14 -2.370
24.01 -5.000
24.02 3.000
24.06 -2.000
24.07 -10.000
26.03 14.000

2. Capitolul 67.02.50
10.01 1.500
10.04 150
10.14 -325
14.01 -1.325

Art. 2. Detalierea pe articole şi alineate a modificărilor intervenite în structura
cheltuielilor bugetare la capitolele 51.02.05 şi 67.02.50 este prezentată în anexa ce face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.



Art. 2 Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
comunica :

- Prefectului judetului Maramures
- Biroului contabilitate, impozite şi taxe
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat a

judeţului Maramureş
- Trezoreriei Ulmeni

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  27 septembrie 2004 TRAIAN DRAGOS
Nr.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnei BRÎNDUŞE REGHINA

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României
nr.102/1999,modificată şi completată prin Legea 343/2004 şi a H.G.României nr.427/2001 cu
privire la aprobarea normelor metodologice  privind  condiţiile de încadrare ,drepturile şi
obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap;

Având în vedere prevederile art. 12 aliniatul 2 din C.M.
In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 IULIE 2004 doamna BRINDUŞE REGHINA
din Băiţa de sub Codru nr. 197,  se încadrează în funcţia de asistent personal al persoanei cu
handicap BRÎNDUŞE  ANA din Băiţa de sub Codru nr. 631 .  Salariul de bază se stabileşte în
sumă de 2.800.000 lei .

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului BRÎNDUŞE REGHINA –Băiţa de sub Codru nr.197.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 20.08.2004.
Nr.331



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului GHIŢ  GHEORGHE

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;

In conformitate cu prevederile art.78-79 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei
încheiată cu  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă,Maramureş;

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 7 OCTOMBRIE 2004 domnul GHIŢ
GHEORGHE se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor lucrări de
dezvoltare a comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 2.968.000  lei
. Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
domnul Dragoş Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului GHIŢ   GHEORGHE-BĂIŢA –CODRU  NR.632.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
RUS VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 15.10.2004.
Nr.359



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a domnului  POP DOREL-SANDU

Având în vedere cererea domnului POP DOREL-SANDU  având funcţia publică
de INSPECTOR II.,prin care solicită încetarea contractului de muncă;

Având în vedere prevederile art.55 litera „b” din Codul Muncii;
In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 15 februarie 2004 încetează contractul de muncă
a domnului POP DOREL ,având funcţia publică de INSPOECTOR II.
. Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
domnul Dragoş Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului POP  DOREL-INSPECTOR.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 24.02.2004.
Nr.209.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui curator

Având în vedere cererea Biroului Notarului Public VASILE DRAGOŞ ,cu sediul
în municipiul BAIA MARE ,prin care solicită numirea unui curator  pentru minorul
ARDELEAN ANDREI din localitatea Băiţa de sub Codru nr. 307 ;

Având în vedere prevederile  art. 152 litera c din Codul familiei;
In temeiul prevederilor articolului 63,aliniatul 1 litera “ a ”,aliniatul 2,art.68 şi

art.115 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul ARDELEAN OVIDIU-VASILE din localitatea Băiţa de sub
Codru nr. 761 se numeşte în calitate de curator  în vederea reprezentării fratelui acestuia,
ARDELEAN ANDREI din Băiţa de sub Codru nr. 307, în cadrul  procedurii succesorale.

Articolul 2. Prezenta se comunică:
-Doamnei  ARDELEAN OVIDIU-VASILE-Băiţa de sub Codru nr. 761.
-Biroului notarului  public .
-Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
VANCA   VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  22.08.2007. pentru legalitate
Nr.661. SECRETAR



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui curator

Având în vedere cererea Biroului Notarului Public BALOGH MELANIA,cu
sediul în municipiul BAIA MARE ,prin care solicită numirea unui curator în vederea  încheierii
unui contract de întreţinere ;.

Având în vedere prevederile  art. 152 litera c din Codul familiei;
In temeiul prevederilor articolului 68  litera “ s ”  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. Doamna VANCA ANA din localitatea Băiţa de sub Codru nr. 661 se
numeşte în calitate de curator  în vederea reprezentării mamei acestei PODINĂ-HODOR
MARIA din Băiţa de sub Codru nr. 676,în vederea încheierii unui contract de întreţinere.

Articolul 2. Prezenta se comunică:
-Doamnei   VANCA ANA-Băiţa de sub Codru nr. 661.
-Biroului notarului  public .
Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
VANCA   VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  20.01.2006. pentru legalitate
Nr.7. SECRETAR



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui curator

Având în vedere cererea doamnei POP VIORICA din localitatea Băiţa de sub
Codru nr. 514 prin care solicită numirea sa în calitate de curator în vederea reprezentării
minorului MUREŞAN DENIS,întrucât părinţii acestuia lipsesc de o perioadă mare din ţară şi nu-
şi pot îndeplini atribuţiunile părinteşti;

Având în vedere prevederile  art. 152 litera c din Codul familiei;
In temeiul prevederilor articolului 68  litera “ s ”  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. Doamna POP VIORICA din localitatea Băiţa de sub Codru nr. 514 se
numeşte în calitate de curator  în vederea   reprezentării minorului MUREŞAN DENIS pentru
încheierea unui act notarial în vederea cumpărării unui imobil.

Articolul 2. Prezenta se comunică:
Doamnei  POP VIORICA-Băiţa de sub Codru nr. 514.
Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 17 m,artie 2004 pentru legalitate

Nr.253. SECRETAR



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la numirea ca funcţionar public debutant

a  doamnei  POP ANCUŢA-VALENTINA  referent ( operator rol)
Având în vedere rezultatele concursului pentru ocuparea postului de referent

(operator rol ) la Primăria comunei Băiţa de sub Codru;
Având în vedere prevederile articolelor 52 din legea nr. 188/1999 privind statutul

funcţionarilor publici, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 82/2000;
Având în vedere Hotărârea nr. 11/30.06.2003 cu privire la stabilirea funcţiilor

publice din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale ale comunei Băiţa de sub
Codru;

În temeiul prevederilor articolului 68 punct 1 litera „ u „ şi 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.Incepând cu data de 01.06.2004 doamna POP ANCUŢA-VALENTINA
se încadrează în muncă şi se numeşte ca funcţionar public debutant pentru o perioadă de 6 luni în
funcţia publică de execuţie de referent ,funcţia publică de execuţie specifică referent (operator rol )

Articolul 2. Pentru perioada de stagiu de 6 luni salariul doamnei POP ANCUŢA-
VALENTINA se stabileşte  în sumă de 2.800.000 lei .

Salariul va fi recalculat la încheierea perioadei de stagiu de 6 luni după definitivarea
ca funcţionar public.

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

Prefectului judeţului Maramureş
Doamnei POP ANCUŢA-CRISTELUŢA
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Nr. 301
din 22 IUNIE. 2004. Avizat

pentru legalitate
SECRETAR

DRAGOŞ   TRAIAN





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj în campania electorală

pentru  alegerea Preşedintelui României a Camerei Deputaţilor şi a Senatului României.
la scrutinul din 28 noiembrie 2004

Având în vedere prevederile articolului 71 aliniatul 1  din legea nr. 373/2004
pentru alegerea  Camerei Deputaţilor  şi a Senatului României .

În temeiul  prevederilor articolului 68 alineat 1 litera „a” şi  alineat 2 precum şi a
prevederilor  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 stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj electoral  în
campania electorală pentru alegerile Preşedintelui României,a Camerei Deputaţilor şi a Senatului
României de la 28 noiembrie 2004 :

1. În localitatea Băiţa de sub Codru două panouri de afişaj montate la magazinul
alimentar din Băiţa de sub Codru nr. 237 .

2. În localitatea Urmeniş  două panouri de afişaj montate la Căminul cultural
Urmeniş .

Articolul 2. Aplicarea afişelor la panourile speciale de afişaj electoral se va face
cu respectarea dispoziţiilor articolului 71 aliniatul 6 din Legea 373/2004 .
Articolul 3. Folosirea altor locuri de afişaj electoral decât cele stabilite prin
prezenta dispoziţie se va face numai cu acceptul proprietarilor ,administratorilor
sau a deţinătorului bunurilor unde se realizează afişajul.
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Circumscripţiei judeţene Maramureş.

PRIMAR
RUS   VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 25.octombrie 2004. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS
Nr. 372.





























ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj în campania electorală

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
la scrutinul din 6 iunie 2004

Având în vedere prevederile articolului 72  din legea nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale.

În temeiul  articolului 68alineat 1 litera a şi alineat 2 precum 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 cu modificările ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj electoral  în
campania electorală pentru alegerile pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale de
la 6 iunie 2004 :

1. În localitatea Băiţa de sub Codru două panouri de afişaj montate la Căminul
cultural Băiţa de sub Codru unul pentru candidaturile pentru autorităţile locale
şi unul  pentru candidaturile pentru consiliul judeţean.

2. În localitatea Urmeniş  două panouri de afişaj montate la Căminul cultural
Urmeniş unul pentru candidaturile pentru autorităţile locale şi unul  pentru
candidaturile pentru consiliul judeţean.

Articolul 2. Aplicarea afişelor la panourile speciale de afişaj electoral se va face
cu respectarea dispoziţiilor articolului 72 din Legea 67/2004 .
Articolul 3. Folosirea altor locuri de afişaj electoral decât cele stabilite prin
prezenta dispoziţie se va face numai cu acceptul proprietarilor bunurilor unde se
realizează afişajul.
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Ciurcumscripţiei judeţene nr. 26 Maramureş
- Biroului electoral al Circumscripţie electorale  comunale Băiţa de sub

Codru

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 4 mai  2004. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS
Nr. 277





























ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la delegarea unor atribuţiuni viceprimarului.

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Articolul 4. Dispoziţia  nr. 108/2001  se abrogă
Articolul 5. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică :
- Domnului Rus Vasile
- Consilierilor locali
- Prefectului judeţului Maramureş

Băiţa de sub Codru 8 iulie 2004
Nr.

PRIMAR
Dumitru   Dumuţa

Avizat secretarul comunei
Traian Dragos



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.1
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea dreptului la alocatie complementara

Solicitantului Nistor Traian Florian

Avand in vedere cererea de stabilire a dreptului la alocatie complementara adresata de
domnul Nistor Traian Florian din Baita de sub Codru nr. 539 impreuna cu documentele ce o
insotesc ,  precum si ancheta sociala realizata la domiciliul acestuia;

Având în vedere prevederile articolelor 20 alin 1 , 27  alin. 1 si 29 din Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de
sustinere pentru familia monoparentala;

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 Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se stabileste dreptul la alocatie complementara pentru familia
domnului Nistor Traian Florian din Baita de sub Codru nr. 539 compusa din 4 membrii din care
doi copii sub 18 ani in suma de  350000 lei.

Potrivit cererii si anchetei sociale realizate veniturile familiei sunt in suma neta de
4420000 lei rezultand un venit mediu net pe membru de familie de 1105000 lei.

Plata alocatiei complementare se va face incepand cu data de 1 februarie 2004.
Articolul 2. Titularul dreptului la alocatia complementara este obligat sa comunice

in termen de 5 zile orice modificare intervenita cu privire la componenta familiei si la veniturile
realizate de membrii acesteia .

Articolul 3. Pentru copii de varsta scolara (sub 16 ani ) titularul dreptului la
alocatie complementara va prezenta din 3 in 3 luni adeverinta de la institutia de invatamant a
carei elev este , o adeverinta cu privire la frecventarea cursurilor.

Articolul 4. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului Nistor Traian Florian
- Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala a judetului

Maramures
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 31 ianuarie 2004
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.1
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea dreptului la alocatie de susţinere pentru

familie monoparentală solicitantului ARDELEAN LUCICA

Avand in vedere cererea de stabilire a dreptului la alocatie complementara adresata de
domnul Ardelean Lucica din Baita de sub Codru nr. 476 impreuna cu documentele ce o insotesc ,
precum si ancheta sociala realizata la domiciliul acestuia;

Având în vedere prevederile articolelor 20 alin 1 , 27  alin. 1 si 29 din Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de
sustinere pentru familia monoparentala;

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 Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se stabileste dreptul la alocatie de susţinere  pentru familia
monoparentalaă a doamnei Nistor Ardelean Lucica  din Baita de sub Codru nr. 476 compusa din 4
membrii din care 3 copii sub 18 ani in suma de  600000 lei.

Potrivit cererii si anchetei sociale realizate veniturile familiei sunt in suma neta de
1.130.000 lei rezultand un venit mediu net pe membru de familie de 282500 lei.

Plata alocatiei complementare se va face incepand cu data de 1 februarie 2004.
Articolul 2. Titularul dreptului la alocatia complementara este obligat sa comunice

in termen de 5 zile orice modificare intervenita cu privire la componenta familiei si la veniturile
realizate de membrii acesteia .

Articolul 3. Pentru copii de varsta scolara (sub 16 ani ) titularul dreptului la
alocatie complementara va prezenta din 3 in 3 luni adeverinta de la institutia de invatamant a
carei elev este , o adeverinta cu privire la frecventarea cursurilor.

Articolul 4. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Ardelean Lucica
- Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala a judetului

Maramures
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 31 ianuarie 2004
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.5
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea dreptului la alocatie de susţinere pentru

familie monoparentala solicitantului BUT FELICIA

Avand in vedere cererea de stabilire a dreptului la alocatie complementara adresata de
doamna But Felicia din B[ita de sub Codru nr. 36 impreuna cu documentele ce o insotesc ,
precum si ancheta sociala realizata la domiciliul acestuia;

Având în vedere prevederile articolelor 20 alin 1 , 27  alin. 1 si 29 din Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de
sustinere pentru familia monoparentala;

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 Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se stabileste dreptul la alocatie de susţinere  pentru familia
monoparentala a doamnei But Felicia din Baita de sub Codru nr. 36 compusa din 3 membrii din
care 2copii sub 18 ani in suma de 525000 lei.

Potrivit cererii si anchetei sociale realizate veniturile familiei sunt in suma neta de
1840000 lei rezultand un venit mediu net pe membru de familie de 613333 lei.

Plata alocatiei complementare se va face incepand cu data de 1 februarie 2004.
Articolul 2. Titularul dreptului la alocatia complementara este obligat sa comunice

in termen de 5 zile orice modificare intervenita cu privire la componenta familiei si la veniturile
realizate de membrii acesteia .

Articolul 3. Pentru copii de varsta scolara (sub 16 ani ) titularul dreptului la
alocatie complementara va prezenta din 3 in 3 luni adeverinta de la institutia de invatamant a
carei elev este , o adeverinta cu privire la frecventarea cursurilor.

Articolul 4. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei But Felicia
- Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala a judetului

Maramures
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 31 ianuarie 2004
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.5
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea dreptului la alocatie de susţinere pentru

familie monoparentala solicitantului BUT TITIANA

Avand in vedere cererea de stabilire a dreptului la alocatie complementara adresata de
doamna But Titiana din Baita de sub Codru nr. 475 impreuna cu documentele ce o insotesc ,
precum si ancheta sociala realizata la domiciliul acestuia;

Având în vedere prevederile articolelor 20 alin 1 , 27  alin. 1 si 29 din Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de
sustinere pentru familia monoparentala;

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 Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se stabileste dreptul la alocatie de susţinere  pentru familia
monoparentala a doamnei But Titiana din Baita de sub Codru nr. 475 compusa din 3 membrii din
care 2copii sub 18 ani in suma de 525000 lei.

Potrivit cererii si anchetei sociale realizate veniturile familiei sunt in suma neta de
2420000 lei rezultand un venit mediu net pe membru de familie de 806666 lei.

Plata alocatiei complementare se va face incepand cu data de 1 februarie 2004.
Articolul 2. Titularul dreptului la alocatia complementara este obligat sa comunice

in termen de 5 zile orice modificare intervenita cu privire la componenta familiei si la veniturile
realizate de membrii acesteia .

Articolul 3. Pentru copii de varsta scolara (sub 16 ani ) titularul dreptului la
alocatie complementara va prezenta din 3 in 3 luni adeverinta de la institutia de invatamant a
carei elev este , o adeverinta cu privire la frecventarea cursurilor.

Articolul 4. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei But Titiana
- Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala a judetului

Maramures
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 31 ianuarie 2004
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.4
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea dreptului la alocatie de susţinere pentru

familie monoparentala solicitantului OSAN FLORICA

Avand in vedere cererea de stabilire a dreptului la alocatie complementara adresata de
domnul Osan Florica din Baita de sub Codru nr. 477 impreuna cu documentele ce o insotesc ,
precum si ancheta sociala realizata la domiciliul acestuia;

Având în vedere prevederile articolelor 20 alin 1 , 27  alin. 1 si 29 din Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de
sustinere pentru familia monoparentala;

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 Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se stabileste dreptul la alocatie de susţinere  pentru familia
monoparentala a doamnei Osan Florica din Baita de sub Codru nr. 477 compusa din 6 membrii
din care 5copii sub 18 ani in suma de 675000 lei.

Potrivit cererii si anchetei sociale realizate veniturile familiei sunt in suma neta de
2916000 lei rezultand un venit mediu net pe membru de familie de 486000 lei.

Plata alocatiei complementare se va face incepand cu data de 1 februarie 2004.
Articolul 2. Titularul dreptului la alocatia complementara este obligat sa comunice

in termen de 5 zile orice modificare intervenita cu privire la componenta familiei si la veniturile
realizate de membrii acesteia .

Articolul 3. Pentru copii de varsta scolara (sub 16 ani ) titularul dreptului la
alocatie complementara va prezenta din 3 in 3 luni adeverinta de la institutia de invatamant a
carei elev este , o adeverinta cu privire la frecventarea cursurilor.

Articolul 4. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Osan Florica
- Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala a judetului

Maramures
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 31 ianuarie 2004
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.3
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea dreptului la alocatie de susţinere pentru

familie monoparentala solicitantului VANCA OLIMPIA MARIOARA

Avand in vedere cererea de stabilire a dreptului la alocatie complementara adresata de
domnul Vanca Olimpia Maria din Baita de sub Codru nr. 741 impreuna cu documentele ce o
insotesc ,  precum si ancheta sociala realizata la domiciliul acestuia;

Având în vedere prevederile articolelor 20 alin 1 , 27  alin. 1 si 29 din Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de
sustinere pentru familia monoparentala;

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 Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se stabileste dreptul la alocatie de susţinere  pentru familia
monoparentala a doamnei Vanca Olimpia Marioara din Baita de sub Codru nr. 740 compusa din 2
membrii din care 1copii sub 18 ani in suma de  450000 lei.

Potrivit cererii si anchetei sociale realizate veniturile familiei sunt in suma neta de
1406000 lei rezultand un venit mediu net pe membru de familie de 703000 lei.

Plata alocatiei complementare se va face incepand cu data de 1 februarie 2004.
Articolul 2. Titularul dreptului la alocatia complementara este obligat sa comunice

in termen de 5 zile orice modificare intervenita cu privire la componenta familiei si la veniturile
realizate de membrii acesteia .

Articolul 3. Pentru copii de varsta scolara (sub 16 ani ) titularul dreptului la
alocatie complementara va prezenta din 3 in 3 luni adeverinta de la institutia de invatamant a
carei elev este , o adeverinta cu privire la frecventarea cursurilor.

Articolul 4. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Vanca Olimpia Marioara
- Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala a judetului

Maramures
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 31 ianuarie 2004
Nr.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea membrilor comisiei de adjudecare a ofertelor

Având în vedere dispoziţiile articolului 51 alineat 3 di Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului României nr. 60/2001  privind achiziţiile publice cu modificările ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 2 şi 71 din legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.204 din 23 aprilie
2001 , cu modificările ulterioare

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se numeşte comisia pentru evaluarea ofertelor de achiziţii publice şi
adjudecarea acestora atunci când se urmează procedura de achiziţie prin cerere de ofertă în
următoarea componenţă :

1. Rus Vasile viceprimar Preşedinte
2. Vanca Gheorghe contabil secretar
3. Mărieş Ionel Inginier membru

Articolul 2. Prezenta dispoziţie  se comunică membrilor comisiei şi
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru
la 22 iunie 2004

Nr.300



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea comisiei în vederea examinării candidaţilor

înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor de operator rol şi casier,
pe perioadă determinată până la revenirea titularilor pe post.

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

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se  constituie comisia de examinare a candidaţilor înscrişi la
concursul pentru  ocuparea posturilor de operator rol(referent cls III grd.III) şi casier (referent
cls II grd. I) la primăria comunei Băiţa de sub Codru,în următoarea componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia                   Funcţia în comisie
DRAGOŞ TRAIAN Secretar PREŞEDINTE
MARINCA TRAIAN Consilier Membru
DUMUŢA MARIA Referent Membru
POP AURICA Referent Secretar

Articolul 2. Prezenta se comunică :

Prefectului judeţului Maramureş
Membrilor Comisiei

PRIMAR

VANCA   VASILE

Avizat
Secretarul Comunei

Băiţa de sub Codru
la  16.06.2005.
Nr.87.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ AVIZAT
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU Prefectul judeţului
PRIMARUL COMUNEI MARAMUREŞ

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă

Având în vedere prevederile  art. 15 aliniatul 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

In temeiul prevederilor art. 68 litera h şi a  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. Se constituie Centru operativ pentru situaţii de urgenţă,în următoarea
componenţă;

1. RUS VASILE-p.primar
2. DRAGOŞ TRAIAN-secretar
3. VANCA GHEORGHE-contabil
4.
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Inspectoratului judeţean de PROTECŢIE CIVILĂ
- Membrilor centrului operativ pentru situaţii de urgenţă

p. PRIMAR
RUS   VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  16 noiembrie 2004. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr.384.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea comisiei pentru evaluarea şi inventarierea anuală a bunurilor

primite  cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol

Având în vedere prevederile  art. 1 din Legea nr. 251/2004 privind ;
In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 2  şi a  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. Se constituie comisia pentru evaluarea şi inventarierea bunurilor
primite cu titlu gratuit în cadrul  unor activităţi de protocol de către funcţionarii publici şi aleşii
locali  din cadrul Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru  ,în următoarea componenţă;

1. DRAGOŞ TRAIAN-secretarul comunei
2. VANCA GHEORGHE-contabilul primăriei
3.
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Membrilor comisiei

PRIMAR
RUS  VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  20 octombrie 2004. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr..



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ AVIZAT
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU Prefectul judeţului
PRIMARUL COMUNEI MARAMUREŞ

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

Având în vedere prevederile  art. 12 aliniatul 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

In temeiul prevederilor art. 68 litera h şi a  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. Se constituie  sub conducerea primarului comunei  Comitetul local
pentru situaţii de urgenţă,în următoarea componenţă;

1. RUS VASILE- p.primar
2. DRAGOŞ TRAIAN-secretar
3. CIRŢIU VASILE-şef post poliţie
4. GRUMAZ MIRELA-medic –cabinet medical individual
5. MARINCA TRAIAN-director şcoală.
6. POP DUMITRU-director cămin cultural
7. PETRAN  AUREL-serviciul public PSI.
8. CUREU MARINELA-şef oficiu  telefonic
9. VANCA ANA- administrator firmă
10. SABOU VASILE-administrator firmă

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

- Prefectului judeţului Maramureş
- Inspectoratul judeţean de PROTECŢIE CIVILĂ
- Membrilor Comitetului local pentru situaţii de urgenţă.

p. PRIMAR

RUS   VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  16.noiembrie 2004. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr.383.





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 11.11. 2004. ora 9.00. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al
ordinii de zi :

1. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2004.
2. Probleme curente
3. Innformări , întrebări şi interpelări.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VASILE   RUS

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru
la  6.11. 2004 TRAIAN DRAGOS
Nr.380



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 29.02. 2004. ora 15. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al
ordinii de zi :

1. Proiect de hotarare pentru aprobarea  contului de închidere a exerciţiului bugetar
pe anul 2003

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordului de parteneriat în vederea
promovării şi realizării obiectivului „ Drumul Nordului „

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii privind aprobarea numărului
asistenţilor persoanelor cu handicap

4. Program cu privire la lucrările ce urmează a se efectua  din fondurile alocate pe
acest an pentru reparaţii de străzi şi trotuare şi iluminat public.

5. Informare cu privire la stadiul aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 105/2003 cu
privire la alocaţia complementară şi alocaţia de sprijin pentru familii
monoparentale.

6. Rapoarte ale consilierilor
7. Innformări , întrebări şi interpelări.
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.februarie 2004 TRAIAN DRAGOS
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă extraordinară

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 extraordinară în ziua de 5.04.2004 ora 17.

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 al comunei Băiţa

de sub Codru pe anul 2004.
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 3 aprilie  2004 Secretarul comunei

Nr.272



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind convocarea consiliului local în sedinta  de îndată

In temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 4 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 de
îndată în ziua de 17.12. 2004. ora 18.00. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul
proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local per anul 2004.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

RUS    VASILE

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru
la 17.12.2004 TRAIAN DRAGOS
Nr.400



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la asigurarea şi plata  personalului tehnic auxiliar şi de pază de pe lângă birourile

electorale constituite pentru alegerile de la 6 iunie 2004.

Pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare în condiţii de deplină ordine şi
siguranţă a scrutinului de la 6 iunie 2004  pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale ;

Având în vedere prevederile articolelor 113 alineatele 2-3 , 116 alinatele 1-2  din
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale precum şi articolul 5
alineat 4-5 din H.G. nr. 503/2004 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anhul 2004;

În temeiul  articolelor 68 alineat 1 litera a şi i,  alineat 2 al aceluiaşi articol , 69
alineat 1 şi 2  precum 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 cu
modificările ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se numesc ca personal tehnic auxiliar pe lângă Biroul electoral al
Circumscripţiei comunale nr. 16 Băiţa de sub Codru următorii:

1. Dragoş Traian secretar
2. Pop Aurica referent

Articolul 2. Se numesc ca personal tehnic auxiliar pe lângă Biroul electoral al
Secţiei de votare nr. 1 Băiţa de sub Codru următorii :

1. Pop Angela învăţătoare
2. Butuza Ştefan tehnician veterinar

Articolul 3. Se numeşte ca personal tehnic auxiliar pe lângă Biroul electoral al
Secţiei de votare nr. 2 Urmeniş domnul Blidar Vasile factor poştal.

Articolul 4. Personalul tehnic auxiliar numit pe lângă biroul electoral al
circumscripţiei comunale beneficiază de o indemnizaţie de 200000 lei pentru fiecare zi lucrată în
această activitate pe baza fişei de prezenţă întocmită de preşedintele biroului electoral de
circumscripţie.

Personalul tehnic auxiliar şi de pază numit pe lângă birourile electorale ale
secţiilor de votare beneficiază de o indemnizaţie de 200000 lei pentru fiecare zi de activitate
desfăşurată dar nu mai mult de 800000 lei pentru turul de scrutin de la 6 iunie 2004 pe baza
prezenţei date de preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Articolul 5. În zilele de activitate se asigură pentru personalul tehnic auxiliar
băuturi răcoritoare, cafea şi gustări în limita sumei de 50000 lei de persoană .

Articolul 6. Prezenta dispoziţie  se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş



- Biroului electoral al Circumscripţie electorale  comunale Băiţa de sub
Codru

- Birourilor electorale ale secţiilor de votare
- Personalului numit

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 2 iunie   2004. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr.298





























ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la delimitarea perimetrelor de 500 m în jurul  secţiilor de votare

Şi stabilirea unor măsuri de ordine în ziua desfăşurării
Alegerilor pentru  autorităţile administraţiei publice locale

la scrutinul din 6 iunie 2004

Având în vedere prevederile articolelor 76 alineat 1 , a articolului 99 litera g din
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;

În temeiul  articolelor 68 alineat 1 litera a şi i,  alineat 2 al aceluiaşi articol , 69
alineat 1 şi 2  precum 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 cu
modificările ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Perimetrul de 500 m în jurul secţiilor de votare  la care se face
referire în articolele 76 şi 99 din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale se delimitează astfel

1. Secţia de votare nr. 1 Băiţa de sub Codru cu sediul în localul Şcolii cu clasele
I-VIII Băiţa de sub Codru:
a. La est Locuinţa domnului  Pop Dumitru nr. 276
b. La vest Locuinţa domnului  Pop Traian nr. 215
c. La sud Locuinţa doamnei Bancoş Elisabeta nr. 250
d. La nord Podul de peste vale pe drumul spre biserică.

2. Secţia de votare nr. 2 Urmeniş cu sediul în localul Şcolii cu clasele I-IV
Urmeniş :
a. La est Locuinţa domnului Dragoş Traian nr. 175
b. La vest Locuinţa domnului  Dragomir Ioan nr. 78
c. La sud Locuinţa doamnei Dragomir Florica nr. 153 şi

Locuinţa domnului Pop Traian nr. 158
d. La nord Pod peste vale de la pălincie

Articolul 2. In perimetrul astfel delimitat sunt interzise distribuirea de băuturi
alcoolice precum şi staţionarea persoanelor mai mult decât timpul necesar pentru deplasare şi
exercitarea dreptului de vot pe perioada votării între orele 7 dimineaţă şi  21 .

Articolul 3. Se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în toate unităţile
comerciale situate în perimetrele delimitate prin prezenta dispoziţie.

Articolul 4. Nerespectarea interdicţiilor la care face referire prezenta dispoziţie se
sancţionează potrivit Legii 67/2004 cu amendă contravenţională cuprinsă între 11.000.000
şi15.000.000 lei.

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

- Prefectului judeţului Maramureş



- Biroului electoral al Circumscripţie electorale  comunale Băiţa de sub
Codru

- Birourilor electorale ale secţiilor de votare
- Postului local de poliţie
- Unităţilor comerciale situate în perimetrele delimitate ale secţiilor de

votare.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 2 iunie   2004. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr.297





























ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la delimitarea perimetrelor de 500 m în jurul  secţiilor de votare

şi stabilirea unor măsuri de ordine în ziua desfăşurării
alegerilor Parlamentare şi Prezidenţiale

la scrutinul din 28 noiembrie 2004

Având în vedere prevederile articolelor 75 alineat 2 , a articolului 97 litera i din
Legea nr. 307/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului României;

În temeiul  articolelor 68 alineat 1 litera a şi i,  alineat 2 al aceluiaşi articol , 69
alineat 1 şi 2  precum 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 cu
modificările ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Perimetrul de 500 m în jurul secţiilor de votare  la care se face
referire în articolele 75 şi 97 din Legea 307/2004 privind alegerile Parlamentare şi Prezidenţiale,
se delimitează astfel

1. Secţia de votare nr. 192 Băiţa de sub Codru cu sediul în localul Şcolii cu
clasele I-VIII Băiţa de sub Codru:
a. La est Locuinţa domnului  Pop Dumitru nr. 276
b. La vest Locuinţa domnului  Pop Traian nr. 215
c. La sud Locuinţa doamnei Bancoş Elisabeta nr. 250
d. La nord Podul de peste vale pe drumul spre biserică.

2. Secţia de votare nr. 193 Urmeniş cu sediul în localul Şcolii cu clasele I-IV
Urmeniş :
a. La est Locuinţa domnului Dragoş Traian nr. 175
b. La vest Locuinţa domnului  Dragomir Ioan nr. 78
c. La sud Locuinţa doamnei Dragomir Florica nr. 153 şi

Locuinţa domnului Pop Traian nr. 158
d. La nord Pod peste vale de la pălincie

Articolul 2. In perimetrul astfel delimitat sunt interzise distribuirea de băuturi
alcoolice precum şi staţionarea persoanelor mai mult decât timpul necesar pentru deplasare şi
exercitarea dreptului de vot pe perioada votării între orele 7 dimineaţă şi  21 .

Articolul 3. Se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în toate unităţile
comerciale situate în perimetrele delimitate prin prezenta dispoziţie.

Articolul 4. Nerespectarea interdicţiilor la care face referire prezenta dispoziţie se
sancţionează potrivit Legii 307/2004 cu amendă contravenţională cuprinsă între 11.000.000 şi
15.000.000 lei.

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

- Prefectului judeţului Maramureş



- Biroului electoral al Circumscripţie electorale nr.26 MARAMUREŞ
- Birourilor electorale ale secţiilor de votare
- Postului local de poliţie
- Unităţilor comerciale situate în perimetrele delimitate ale secţiilor de

votare.

PRIMAR
RUS   VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 26 noiembrie 2004. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr.391





























ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei BĂIŢA DE SUB

CODRU  în comisia de concurs pentru ocuparea postului de director al căminului cultural
BĂIŢA DE SUB CODRU
+

Având în vedere prevederile art. 8 aliniatul 1-2 din Legea nr. 292/2003 cu privire
la Aşezămintele Culturale;

În temeiul  articolelor 68 aliniatul 1 litera „u”şi a aliniatului 2, precum 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. Doamna POP AURICA având funcţia de referent în cadrul
primnăriei comunei Băiţa de sub Codru se desemnează ca reprezentant al consiliului local al
comunei Băiţa de sub Codru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de director al
căminului cultural.

Articolul 2. Data ţinerii concursului se v-a stabili de comun acord cu
reprezentanţii Direcţiei judeţene de cultură-culte şi a centrului creaţiei populare Maramureş;

Articolul 3. Prezenta dispoziţie  se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Doamnei POP AURICA
- Direcţia judeţeană  pentru cultură –culte Maramureş.
- Centrului de creaţie populară Maramureş.

PRIMAR
RUS   VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 9 decembrie 2004. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr.400





























ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la retragere  unei autorizaţii

Având în vedere cererea adresata de catre domnul COZMA DANIEL cu
domiciliul  în comuna Baita de sub Codru sat.URMENIŞ nr. 67,prin care solicita  retragerea
autorizatiei nr.4/1997  ,având forma de organizare P.F. si ca obiect de activitate
„DESFACEREA DE   PRODUSE ALIMENTARE,NEALIMENTARE,ÎMBRĂCĂMINTE
ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE ” COD.5262

Având în vedere prevederile art.12 din legea nr.507/2002.
In temeiul prevederilor articolelor 68 lit. “t” si 71 din legea nr. 215/2001 a

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

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se retrage autorizatia nr.4/1997 eliberata eliberată  în baza
Decretului-Lege 54/1990,domnului COZMA DANIEL din comuna  Baita de sub Codru sat
URMENIŞ  nr.67.

Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
comunica :

- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei judeţene de statistică Maramureş.
- Domnului COZMA DANIEL –URMENIŞ NR.67.

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru
La 20.02.2004.
Nr.165.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la delegarea atribuţiunilor de încasare

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 şi a H.G.României nr. 44/2004 cu
privire la aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 571/2003-codul fiscal-;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 literile „b”,”s”şi art. 71 aliniatul  din
legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se delegă doamnei POP ANCA-VALENTINA-funcţiuonar public
debutant (referent)- atribuţiunea de încasare 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 chitanţier tip stat eliberat de biroul contabilitate
,impozite şi taxe locale de la Primăria comunei Băiţa de sub Codru.

Sumele astfel încasate se vor depune la datele stabilite la caseria ,la caseria
Primăriei  împreună cu borderoul de încasare.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului contabilitate ,impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei

Băiţa de sub Codru.
- Doamnei POP ANCA –VALENTINA.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

AVIZAT
pentru legalitate
Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 12 iulie 2004.
Nr.320





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

la scrutinul din 6 iunie 2004

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României  nr. 500/2004 privind
stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din
anul 2004;

In temeiul prevederilor articolului 15  din legea nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, a articolului 68alineat 1 litera a şi alineat 2 precum 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 cu modificările ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. În vederea desfăşurării scrutinului de la 6 iunie 2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale , pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru se
delimitează şi numerotează următoarele secţii de votare :

1. Secţia de votare nr. 1 Băiţa de sub Codru cu sediul în localul Şcolii cu clasele
I-VIII Băiţa de sub Codru unde îşi vor exercita dreptul dew vot locuitorii din
satul Băiţa de sub Codru ce au domiciliul pe teritoriul comunei sau reşedinţa
stabilită în comună anterior datei de 6 martie 2004.

2. Secţia de votare nr. 2 Urmeniş cu sediul în localul Şcolii cu clasele I-IV
Urmeniş unde îşi vor exercita dreptul de vot toţi locuitorii satului Urmeniş cu
domiciliul pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru sau reşedinţa stabilită în
comună anterior datei de 6 martie 2004

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

- Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Ciurcumscripţiei judeţene nr. 26 Maramureş
- Biroului electoral al Circumscripţie electorale  comunale Băiţa de sub

Codru

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 19 martie  2004. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr.273





























ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la eliberarea unei autorizaţii  în baza legii nr 507/2002.

Având în vedere cererea  domnului RUS VASILE LUCIAN din localitatea
BĂIŢA DE SUB CODRU  nr.488 ,prin care solicită  eliberarea unei autorizaţii în baza Legii nr.
507/2002 ,

Având în vedere prevederile art. 5 aliniatul  1 din Legea  nr.507/2002;
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 aprobă eliberarea unei  autorizaţii în baza
Legiinr.507/2002,domnului RUS VASILE LUCIAN din localitatea BĂIŢA DE SUB
CODRUnr.488,având forma de organizare P.F. şi obiect de activitate „Lucrări de
învelitori ,şarpante,etanşeizare şi terase la construcţii” cod caen 4522 ; „Lucrări de
tâmplărie şi dulgherie” cod caen 4542;”Alte lucrări speciale de construcţii”cod caen
4525.

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

- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului RUS VASILE LUCIAN- din Băiţa de sub Codru nr.488.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.04. 2004. Secretarul comunei

Nr.274.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la eliberarea unei autorizaţii  în baza legii nr 507/2002.

Având în vedere cererea  domnului DUMUŢA GHEORGHE din localitatea
BĂIŢA DE SUB CODRU  nr.524 ,prin care solicită anularea autorizaţiei nr. 8 din 19.05.1997
eliberată de Primăria comunei Băiţa de sub Codru  în baza Decretului –Lege nr. 54/1990 şi
eliberarea unei  noi autorizaţii în baza Legii nr. 507/2002 ,

Având în vedere prevederile art. 17  aliniatul  1 şi 2 din Legea  nr.507/2002;
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. 8 din 19.05.1997 eliberată de Primăria

comunei Băiţa de sub Codru în baza  Decretului –Lege nr. 54/1990 având  formă de organizare
A.F. şi obiect de activitate ,,Tâmplărie-confecţionare mobilier ;dulgherie,,

Articolul 2. Se aprobă eliberarea unei noi autorizaţii în baza  Legii
nr.507/2002,domnului DUMUŢA GHEORGHE din localitatea BĂIŢA DE SUB CODRU
nr.524,având forma de organizare A.F. şi obiect de activitate „Alte tipuri de mobilier şi părţi
ale acestuia”cod  caen 3614 ; „Mobilier pentru bucătărie” cod caen 3613; „Lucrări de
învelitori ,şarpante,etanşeizare şi terase la construcţii” cod caen 4522 ; „Lucrări de
tâmplărie şi dulgherie” cod caen 4542.

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

- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului DUMUŢA GHEORGHE- din Băiţa de sub Codru nr.524.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 18.03. 2004. Secretarul comunei

Nr.257.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor

de organizare a adunărilor publice

Având în vedere dispoziţiile articolului 8 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi
desfăşurarea adunărilor publice , modificată şi completată prin Legea nr. 31 / 2004 ;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineatul 1 literele  i şi k , a alineatului 2 al
aceluiaşi articol prcum 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. Se înfiinţează comisia pentru avizarea cererilor de organizare a
adunărilor publice pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru în următoarea componenţă :

1. .DUMUŢA DUMITRU Primarul comunei
2.  DRAGOŞ TRAIAN Secretarul comunei
3. CIRŢIU VASILE Şef al postului local de poliţie

Articolul 2 . Comisia înfiinţată analizează , conform legii declaraţiile depuse la
Primăria comunei  Băiţa de sub Codru  privind organizarea adunărilor publice sub aspectul grupului
organizator, scopului, locului , datei şi orei de începere a adunării şi durata acesteia , traseelor de
afkuire şi defluire, numărului aproximativ al participanţilor, persoanelor împuternicite să asigure
ordinea şi să răspundă de măsurile de organizare , serviciile solicitate din partea consiliului local  şi
al poliţiei . In cazuri justificate comisia va putea modifica unele elemente din declaraţia
organizatorilor.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunică :
- Membrilor comisiei
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  17. martie 2004 TRAIAN DRAGOS
Nr.254



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la modificarea componenţei comisiei de concurs

în vederea  ocupării unei funcţii publice.

Având în vedere prevederile art.24 aliniatul 1 şi 2 din H.G. nr. 1209/2003,privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

Având în vedere AVIZUL nr .839/CL al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici;

Având în vedere indisponibilitatea unui membru al comisiei de concurs ;
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. Domnul DRAGOŞ IOAN se revocă din comisia de concurs pentru
ocuparea unei funcţii publice .

Doamna  DAVID RODICA se numeşte în comisia de concurs în vederea ocupării
unei funcţii publice.

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

-prefectului judeţului Maramureş
-membrilor comisiei.

PRIMAR

DUMITRU   DUMUŢA

AVIZAT
Pentru legalitate secretarul comunei

TRAIAN    DRAGOŞ

BĂIŢA DE SUB CODRU
La 17 mai 2004.

Nr.294
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ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea comisiilor de concurs,de soluţionare a contestaţiilor

şi a secretariatului celor două comisii .

Având în vedere prevederile art.24 aliniatul 1 şi 2 din H.G. nr. 1209/2003,privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

Având în vedere AVIZUL nr .839/CL al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici;

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 constituie comisia de concurs pentru ocuparea  funcţiei publice
de referent clasa III grd .debutant  în următoarea componenţă;

1. BLĂJAN  DORINA- Reprezentant al A.N.F.P- Preşedinte
2.DRAGOŞ IOAN- Membru
3.MANŢA AURELIA- Membru
4.HENDRECHIŞ ADINA- Membru
5.CHIŞ ŞTEFAN- Membru

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de către POP AURICA-funcţionar public-
primăria comunei Băiţa de sub Codru

Articolul 2.Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor în următoarea
componenţă;

1. DRAGOŞ TRAIAN – Preşedinte
2. SABĂU MIRCEA - .                                                         Membru
3. LAZĂR IOAN- Membru
4. GHIŢ VASILE- Membru
5. Reprezentant  al ANFP Membru

Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor  va fi asigurat de către DUMUŢA
MARIA -funcţionar public –primăria comunei Băiţa de sub Codru

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

- Membrilor comisiei
- Prefectului Judeţului Maramureş
-

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Avizat pentru legalitate
Secretar

Traian Dragos

Băiţa de sub Codru
La 10 MAI 2004

Nr.278
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