
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
alegerii primarului comunei

la scrutinul din 3 aprilie 2005

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
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 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  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.

p. PRIMAR

RUS   VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 7.03.2005. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr57.





























ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la retragere  unei autorizaţii

eliberată în baza decretului-lege 54/1990.

Având în vedere cererea adresata de catre domnul POP VIOREL cu domiciliul
în comuna Baita de sub Codru sat URMENIŞ NR. 124,prin care solicita  retragerea  autorizatiei
nr.2/1996,având forma de organizare P.F. si ca obiect de activitate „LUCRĂRI DE ZIDĂRIE ”
COD.4526

Având în vedere prevederile art.24 alin 2 litera „a”din legea nr.300/2004.
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.2/1996 eliberată în baza Decretului-Lege
54/1990,domnului POP VIOREL din comuna Baita de sub Codru sat  URMENIŞ NR.124.

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

- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei judeţene de statistică Maramureş.
- Domnului POP VIOREL-URMENIŞ NR.124..

PRIMAR

VANCA   VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru
La 24.05.2005.
Nr.81.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire la delegarea atributiunilor de incasare

a taxelor de păşunat.

` Având în vedere Hotărârea nr. 43/2004 a Consiliului local al comunei
Băiţa de sub Codru cu privire la stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2005

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele b ,a aliniatul 2
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 domnul BUTUZA ŞTEFAN atribuţiunea de
incasare a taxelor de păşunat ce se fac venituri la activitatea autofinanţată „Păşuni
comunale”.

Incasarea taxelor se va efectua pe chitantier tip stat eliberat de biroul
contabilitate de la Primaria Baita de sub Codru

Sumele incasate se vor depune 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
-Domnului BUTUZA ŞTEFAN
-Prefectului judetului Maramures.

p.PRIMAR
RUS VASILE

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
12.01.2005
Nr.11



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare

pentru alegerea primarului comunei
la scrutinul din 3 aprilie 2005

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României  nr. 96/2005 privind
stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din
anul 2005;

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 3 aprilie 2005 pentru alegerea
primarului 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 3 ianuarie 2005.

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 3 ianuarie 2005.

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

p. PRIMAR
RUS   VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 7 martie  2005. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr. 55.





























ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la reîncadrarea în funcţia publică

a  doamnei CRIŞAN CRISTELUŢA

Avand in vedere prevederile art.6 aliniatul 6 din  O.U.nr.92/2004 privind reglementarea
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru 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 doamna CRIŞAN
CRISTELUŢA(Referent)casier, având funcţia publică de execuţie (Ctg.C cls.II grd.I) ,se
reîncadrează în gradul profesional principal ,beneficiind de salariul de bază corespunzător
gradului profesional principal treapta I în sumă de 4.721.000 lei.

Doamna CRIŞAN CRISTELUŢA mai beneficiază de un spor de vechime de 10 %
în sumă de 472.100 lei.

Total drepturi salariale 5.193.100 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei  CRIŞAN CRISTELUŢA
- 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 12.01.2005.
Nr.9.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire  la stabilirea salariului domnului

DRAGOŞ TRAIAN

Avand in vedere prevederile art.5 aliniatul 2 din  O.U.nr.92/2004 privind reglementarea
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru 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 DRAGOŞ
TRAIAN-secretar al comunei se stabileşte în sumă de 9.158.000 lei.

Domnul  DRAGOŞ TRAIAN beneficiază de un spor de vechime în muncă de
25%  în sumă de 2.289.500 lei.

Pentru activitatea desfăşurată în domeniul situaţiilor de urgenţă beneficiază de o
sumă forfetară de 750.000 lei în procent de  25% din salariul minim pe economie .

Total drepturi salariale 12.197.500. lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului DRAGOŞ TRAIAN
- 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 12.01.2005.
Nr.12.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la reîncadrarea în funcţia publică

a  doamnei DUMUTA MARIA

Avand in vedere prevederile art.6 aliniatul 9 din  O.U.nr.92/2004 privind reglementarea
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru 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 doamna DUMUŢA MARIA
(Referent)tehnician agricol, având funcţia publică de execuţie (Ctg.C cls III grd.I) ,se
reîncadrează în gradul profesional superior ,beneficiind de salariul de bază corespunzător
gradului profesional superior treapta I în sumă de 6.117.000 lei.

Doamna Dumuţa Maria mai beneficiază de un spor de vechime de 25%  în sumă
de 1.529.250 lei.

Total drepturi salariale 7.646.250 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei Dumuta Maria
- 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 12.01.2005.
Nr.6



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la reîncadrarea în funcţia publică

a  doamnei POP ANCUŢA-VALENTINA

Avand in vedere prevederile art.9 aliniatul 2 din  O.U.nr.92/2004 privind reglementarea
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru 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 doamna POP ANCUŢA-
VALENTINA(Referent)operator rol, având funcţia publică de execuţie (debutant) ,se
reîncadrează în gradul profesional asistent ,beneficiind de salariul de bază corespunzător
gradului profesional asistent treapta III în sumă de 3.845.000 lei.

Total drepturi salariale 3.845.000 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 12.01.2005.
Nr.10



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la reîncadrarea în funcţia publică

a  doamnei POP AURICA

Avand in vedere prevederile art.6 aliniatul 8 din  O.U.nr.92/2004 privind reglementarea
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru 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 doamna POP Aurica
(Referent)protecţie socială, având funcţia publică de execuţie (Ctg.C cls III grd.II) ,se
reîncadrează în gradul profesional superior ,beneficiind de salariul de bază corespunzător
gradului profesional superior treapta II în sumă de 5.662.000 lei.

Doamna POP AURICA mai beneficiază de un spor de vechime de 20%  în sumă
de 1.132.400. lei.

Total drepturi salariale 6.794.400 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 12.01.2005.
Nr.8



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire stabilirea salariului  doamnei POP AURICA-referent- ca

urmare  a avansării în  treapta de salarizare imediat superioară

Avand in vedere prevederile art.6 aliniatul 8 din  O.U.nr.92/2004 privind reglementarea
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005;

Având în vedere prevederile art.4,art.5 aliniatul 2 ,ale art. 16 aliniatele 1-3 şi a art. 33 din
Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor
drepturi ale funcţionarilor publici;

Având în vedere prevederile art. 1 aliniatul 4 punctul 2 şi art. 2 aliniatul 1 din Legea nr.
263/2006 cu privire la aprobasrea şi completarea OUG. Nr. 209/2005,pentru completarea şi
modificarea unor acte normative din domeniul proprietăţii;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 litera „d”, alineatului 5 litera „e” al
aceluiasi articol precum si ale articolului 71,coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1
litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 doamna POP Aurica
(referent)protecţie socială, ,se avansează în  treapta I de salarizare a gradului profesional
SUPERIOR  clasa C.

Doamna POP AURICA beneficiază începând cu data de 1 ianuarie 2007 de un
salariu de bază de 768 lei precum şi de un spor de vechime în muncă în procent de 25%  în sumă
de 96 lei. Deasemenea doamna POP AURICA beneficiază de un spor  pentru condiţii vătămătoare
în procent de 10% în sumă de 77 lei.Pentru activitatea desfăşurată în mod direct în aplicarea legii
nr. 10/2001,susnumita beneficiază de un spor de dificultate în procent de 50% din salariul de
încadrare  în sumă de 384 lei.

Total drepturi salariale 1325 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei POP AURICA
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 05..02.2007.
Nr._____



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la reîncadrarea în funcţia publică

a  domnului VANCA GHEORGHE

Avand in vedere prevederile art.6 aliniatul 9 din O.U.nr.92/2004 privind reglementarea
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru 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 domnul VANCA
GHEORGHE(Referent)contabil, având funcţia publică de execuţie (Ctg.C cls III grd.I) ,se
reîncadrează în gradul profesional superior ,beneficiind de salariul de bază corespunzător
gradului profesional superior treapta I în sumă de 6.117.000 lei.

Domnul  VANCA GHEORGHE mai beneficiază de salariul de merit 15% în sumă
de 917.550 lei,spor pentru complexitatea muncii pentru exercitarea atribuţiilorde control
financiar preventiv de 25% în sumă de 1.759.000 şi un spor de vechime de 25%  în sumă de
1.759.000 lei.

Total drepturi salariale 10.552.550 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului VANCA GHEORGHE
- 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 12.01.2005.
Nr.7



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnei BLIDAR  JIUCA-LĂCRĂMIOARA

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 2005 doamna BLIDAR  JIUCA-
LĂCRĂMIOARA din localitatea URMENIŞ nr.76,  se încadrează în funcţia de asistent personal
al persoanei cu handicap BLIDAR ALINA-MARIA din Urmeniş nr.76 .  Salariul de bază se
stabileşte în sumă de 3.100.000 lei vechi ,respectiv 310 lei noi.

Doamna BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA beneficiază de un spor de vechime
în muncă de 10% în sumă de 310.000 lei,respectiv 31 lei noi.Total drepturi salariale 3.410.000
le,respectiv 341 lei noi.

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei BLIDAR JIUCA – LĂCRĂMIOARA Urmeniş nr. 76.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VASILE   VANCA

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 11.07.2005.
Nr.100



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 ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.2346/2004 privind stabilirea  salariului de

bază minim brut poe ţară.
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 11 ianuarie 2005 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 3.100.000  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

p.PRIMAR
RUS VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 25.01.2005.
Nr.14



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului VICEAN FLORIN

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.2346/2004 privind stabilirea  salariului de

bază minim brut poe ţară.
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 11 ianuarie 2005 domnul VICEAN FLORIN se
încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor lucrări de dezvoltare a comunităţii
locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 3.100.000  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 VICEAN FLORIN-BĂIŢA –CODRU  NR.606.
- Compartimentului financiar contabil

p.PRIMAR
RUS VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 25.01.2005.
Nr.15



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului BRÎNDUŞE NELU

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.2346/2004 privind stabilirea  salariului de

bază minim brut poe ţară.
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 11 ianuarie 2005 domnul BRÎNDUŞE NELU se
încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor lucrări de dezvoltare a comunităţii
locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 3.100.000  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 NELU-BĂIŢA –CODRU  NR.566.
- Compartimentului financiar contabil

p.PRIMAR
RUS VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 25.01.2005.
Nr.16



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a doamnei PODINĂ FLOARE

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.2346/2004 privind stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară.
In conformitate cu prevederile art.78-79 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei

nr.68/18.07.2005, 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 15 IULIE 2005 doamnei PODINĂ FLOARE se
încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor lucrări de dezvoltare a comunităţii
locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 3.100.000  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
- Doamnei PODINĂ FLOARE-BĂIŢA –CODRU  NR.236.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VANCA VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 6.09.2005.
Nr.112



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului POP CĂLIN-VIOREL

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.2346/2004 privind stabilirea  salariului de

bază minim brut poe ţară.
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 11 ianuarie 2005 domnul POP CĂLIN-VIOREL
se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor lucrări de dezvoltare a
comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 3.100.000  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 POP CĂLIN-VIOREL-BĂIŢA –CODRU  NR.288.
- Compartimentului financiar contabil

p.PRIMAR
RUS VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 25.01.2005.
Nr.18



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului POP VALENTIN

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.2346/2004 privind stabilirea  salariului de

bază minim brut poe ţară.
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 11 ianuarie 2005 domnul POP VALENTIN se
încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor lucrări de dezvoltare a comunităţii
locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 3.100.000  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 POP VALENTIN-BĂIŢA –CODRU  NR.245.
- Compartimentului financiar contabil

p.PRIMAR
RUS VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 25.01.2005.
Nr.17



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului POP VIOREL

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.2346/2004 privind stabilirea  salariului de

bază minim brut poe ţară.
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 11 ianuarie 2005 domnul POP VIOREL se
încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor lucrări de dezvoltare a comunităţii
locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 3.100.000  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 POP VIOREL-BĂIŢA –CODRU  NR.620.
- Compartimentului financiar contabil

p.PRIMAR
RUS VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 25.01.2005.
Nr.19



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui curator

Având în vedere cererea nr. 91/18.04.2005 a  Biroului Notarului Public
NICULINA  CĂPUŞAN,cu sediul în municipiul BAIA MARE str. P-ţa Revoluţiei nr. 3,prin care
solicită numirea unui curator în vederea reprezentării minorului COSTINAŞ IONUŢ-CĂLIN,cu
domiciliul în localitatea Băiţa de sub Codru nr. 477.

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 OŞAN FLORICA din localitatea Băiţa de sub Codru nr. 477
se numeşte în calitate de curator  în vederea   reprezentării minorului COSTINAŞ IONUŢ-
CĂLIN la dezbaterea moştenirii după tatăl său ,defunctul COSTINAŞ MIRCEA

Articolul 2. Prezenta se comunică:
Doamnei  OŞAN FLORICA-Băiţa de sub Codru nr. 477.
Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
VANCA   VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  26.04.2005. pentru legalitate
Nr.70. SECRETAR



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea INDEMNIZAŢIEI domnului LINGURAR GHEORGHE

- persoană cu handicap-

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 794/2002 a M.S.F. şi   M.A.P,privind
aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite persoanei cu handicap;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 9/2005;
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 OCTOMBRIE 2005 domnul LINGURAR
GHEORGHE din localitatea URMENIŞ nr. 94, persoană cu handicap,beneficiază de o
indemnizaţie lunară în sumă de 365 lei RON.

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 LINGURAR GHEORGHE-Urmeniş nr. 94..
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VANCA VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 16.10.2005.
Nr.128.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea INDEMNIZAŢIEI domnului LINGURAR GHEORGHE

- persoană cu handicap-

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 794/2002 a M.S.F. şi   M.A.P,privind
aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite persoanei cu handicap;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 9/2005;
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 ianuarie 2005 domnul LINGURAR
GHEORGHE din localitatea URMENIŞ nr. 94, persoană cu handicap,beneficiază de o
indemnizaţie lunară în sumă de 3.381.000 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 LINGURAR GHEORGHE-Urmeniş nr. 94..
- Compartimentului financiar contabil

p.PRIMAR
RUS   VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 2.03.2005.
Nr.39.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului domnului LIBOTEAN JENUC

- asistent personal-

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 9/2005;
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 ianuarie 2005 domnul LIBOTEAN JENUC
din Băiţa de sub Codru nr. 718, asistent personal al persoanei cu handicap POP ANA din Băiţa
de sub Codru nr. 718,beneficiază de un salariu de încadrare de 3.381.000 lei,precum şi un spor
de vechime de 15% în sumă de 507.150 lei.

Total drepturi salariale 3.888.150 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 LIBOTEAN JENUC –Băiţa de sub Codru nr.718.
- Compartimentului financiar contabil

p.PRIMAR
RUS   VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 2.03.2005.
Nr.32.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei POP ANA

- asistent personal-

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 9/2005;
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 ianuarie 2005 doamna POP ANA din Băiţa de
sub Codru nr. 270, asistent personal al persoanei cu handicap POP CIPRIAN din Băiţa de sub
Codru nr. 270,beneficiază de un salariu de încadrare de 3.381.000 lei,precum şi un spor de
vechime de 10% în sumă de 338.100 lei.

Total drepturi salariale 3.719.100 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 POP ANA –Băiţa de sub Codru nr.270.
- Compartimentului financiar contabil

p.PRIMAR
RUS   VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 2.03.2005.
Nr.29



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei POP ANA

- asistent personal-

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 9/2005;
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 ianuarie 2005 doamna POP ANA din Băiţa de
sub Codru nr. 435, asistent personal al persoanei cu handicap POP GHEORGHE din Băiţa de
sub Codru nr. 435,beneficiază de un salariu de încadrare de 3.381.000 lei,precum şi un spor de
vechime de 10% în sumă de 338.100 lei.

Total drepturi salariale 3.719.100 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 POP ANA –Băiţa de sub Codru nr.435.
- Compartimentului financiar contabil

p.PRIMAR
RUS   VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 2.03.2005.
Nr.28



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului domnului POP FLORICEL

- asistent personal-

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 9/2005;
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 ianuarie 2005 domnul POP FLORICEL din
Băiţa de sub Codru nr. 397, asistent personal al persoanei cu handicap POP GHIŢĂ din Băiţa de
sub Codru nr. 397,beneficiază de un salariu de încadrare de 3.381.000 lei,precum şi un spor de
vechime de 15% în sumă de 507.150 lei.

Total drepturi salariale 3.888.150 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 POP FLORICEL –Băiţa de sub Codru nr.397.
- Compartimentului financiar contabil

p.PRIMAR
RUS   VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 2.03.2005.
Nr.30.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului domnului POP TRAIAN

- asistent personal-

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 9/2005;
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 ianuarie 2005 domnul POP  TRAIAN din
Băiţa de sub Codru nr. 633, asistent personal al persoanei cu handicap POP ANA din Băiţa de
sub Codru nr. 633,beneficiază de un salariu de încadrare de 3.381.000 lei,precum şi un spor de
vechime de 15% în sumă de 507.150 lei.

Total drepturi salariale 3.888.150 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 POP TRAIAN –Băiţa de sub Codru nr.633.
- Compartimentului financiar contabil

p.PRIMAR
RUS   VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 2.03.2005.
Nr.31.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei SABOU MARIA

- asistent personal-

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 9/2005;
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 ianuarie 2005 doamna SABOU MARIA din
Băiţa de sub Codru nr. 129, asistent personal al persoanei cu handicap SABOU IOAN din Băiţa
de sub Codru nr. 129,beneficiază de un salariu de încadrare de 3.381.000 lei,precum şi un spor
de vechime de 10% în sumă de 338.100 lei.

Total drepturi salariale 3.719.100 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 SABOU MARIA –Băiţa de sub Codru nr.129.
- Compartimentului financiar contabil

p.PRIMAR
RUS   VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 2.03.2005.
Nr.38.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei BRÎNDUŞE REGHINA

- asistent personal-

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 9/2005;
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 ianuarie 2005 doamna BRINDUŞE
REGHINA din Băiţa de sub Codru nr. 197, asistent personal al persoanei cu handicap
BRÎNDUŞE  ANA din Băiţa de sub Codru nr. 197,beneficiază de un salariu de încadrare de
3.381.000 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

p.PRIMAR
RUS   VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 2.03.2005.
Nr.27



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB  CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE

Cu privire la acordarea unui ajutor de deces..

Având în vedere cererea doamnei BLIDAR LUCICA din localitatea BAITA DE
SUB CODRU nr. 189,precum şi celelalte documente depuse, prin care solicită acordarea ajutorului
de deces.

Având în  vedere prevederileart 28 aliniatul 3 din Legea nr. 416/2001,privind venitul
minim garantat şi art. 58 din normele metodologice de aplicare acesteia ,aprobate prin HGR. Nr.
1099/2001;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul (1) litera ”s” şi a prevederilor 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 Maramures;

D I S P U N E :

Art.1. Se aprobă plata ajutorului de deces  în sumă de1.484.000 lei doamnei
BLIDAR LUCICA cu domiciliul în localitatea BAITA DE SUB nr.189.

Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează  compartimentul
financiar contabil .

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la :
-Prefectului judeţului Maramureş.
-Compartimentului financiar-contabil
-Domnei  BLIDAR LUCICA din Băiţa de sub Codru nr. 189.

PRIMAR
VASILE   VANCA

AVIZAT
pentru legalitate

secretarul comunei
TRAIAN    DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 19.12.2005..
Nr. 146





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea comisiei de adjudecare a ofertelor

Având în vedere dispoziţiile art. 51 alin1-2 din Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului României nr. 60/2001 privind achiziţiile publice,cu modificările ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 68 aliniatul 2 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,cu modificările ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se numeşte comisia pentru adjudecarea ofertelor de achiziţii publice
,-prin cerere de oferte- în vederea tipăririi buletinelor de vot pentru alegerea primarului comunei
Băiţa de sub Codru la scrutinul  din data de 3 aprilie 2005 în următoarea componenţă :

1. DRAGOŞ TRAIAN           secretar                        Preşedinte
2. DUMUŢA MARIA            referent secretar
3. POP AURICA                    referent membru
4. CRIŞAN CRISTELUŢA   referent membru
5. MARINCA TRAIAN consilier membru

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

- Prefectului judeţului Maramureş

p.PRIMAR
RUS   VASILE

AVIZAT
secretarul comunei

DRAGOŞ   TRAIAN
Băiţa de sub Codru
la 24.03.2005.

Nr.62.



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
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea comisiei în vederea vânzarea spaţiilor cu

destinaţia de caninete medicale .

Având în vedere prevederile art.6 aliniatele 1-7 şi a art. 7 aliniatele 1-3 din O.U.G.
nr. 110/2005  privind  vânzarea spaţiilor  cu destinaţia de cabinete medicale ,precum şi a spaţiilor în
care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera “v” şi ale aliniatului 2 ,ale art. 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 comunală în vederea vânzării spaţiilor cu destinaţia
cabinete medicale,precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical,în
următoarea componenţă;

1.MARINCA TRAIAN—consilier -reprez. Cons. local.
2.VANCA GHEORGHE-contabilul primăriei- reprez. Cons. local.
3.PETROVAN LIVIU- referent -reprez. DGFP. Maramureş
4.SCHOLL ELISABETA-medic -reprez. Colegiul medicilor MM
5.URSZULY RUDOLF-economist - reprez.  DSP. Maramureş,

ca membrii titulari,
1. POP VASILE-consilier -reprez. Cons. local.
2. BANCOŞ SIMONA-referent -reprez. Cons.  local.
3. CHIŞ ŞTEFAN-referent -reprez. DGFP.Maramureş.
4. PAŞCA LIVIU TITUS-medic -reprez. Colegiul medicilor MM
5. ŞUGAR GABRIELA-medic- -reprez. DSP. Maramureş.,

ca mambrii supleanţi.
Articolul 2. Preşedintele respective vicepreşedintele comisiei se vor desemna de

către membrii comisiei în prima şedinţă.
Articolul 3. Lucrările de secretrariat ale comisiei sunt asigurate de către secretarul

comunei  ,domnul DRAGOŞ TRAIAN ,având şi calitatea de secretar al comisiei.
Articolul 4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- membrilor comisiei
- instituţiilor  reprezentate

PRIMAR

VASILE    VANCA

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 15.09.2005.. Secretarul comunei
Nr.114. Traian Dragos





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  3 aprilie 2005.

Pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare în condiţii de deplină ordine şi
siguranţă a scrutinului de la  3 aprilie 2005 pentru alegerea primarului comunei ;

Având în vedere prevederile articolelor 113 alineatele 1-3 , 116 alinatele 1-2  din
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale precum şi articolul
privind cheltuielile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile
administraţiei publice locale din anul 2005;

Având în vedere prevederile H.G.R. nr. 122/2005,privind cheltuielile necesare
pentru desfăşurarea alegerilor 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. Se numesc ca personal tehnic auxiliar pe lângă Biroul electoral al
Circumscripţiei comunale Băiţa de sub Codru următorii:

1. POP AURICA Băiţa 213 referent primăria Băiţa C
2. PODINĂ DINA-MARCELA Băiţa 182        guard primăria Băiţa C.
Articolul 2. Se numesc ca personal tehnic auxiliar pe lângă Biroul electoral al

Secţiei de votare nr. 1 Băiţa de sub Codru următorii :
1. CUREU  MARINELA        Băiţa  500 şef oficiul de telecomunicaţii

. 2. PODINĂ ANA Băiţa 651 muncitor Sc.Gen Băiţa C.
3. POP VASILE                      Băiţa 53               agricultor
Articolul 3. Se numeşte ca personal tehnic auxiliar pe lângă Biroul electoral al

Secţiei de votare nr. 2 Urmeniş ,următorii;
1. BLIDAR VASILE Urmeniş nr. 76 factor poştal.
2. DRAGOŞ  CLAUDIU-ROMI   Urmeniş nr. 19 -teh veterinar.
Articolul 4. Personalul tehnic auxiliar numit pe lângă biroul electoral al

circumscripţiei comunale beneficiază de o indemnizaţie de 220000 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 220.000 lei pentru fiecare zi de activitate
desfăşurată dar nu mai mult de 4 zile pentru turul de scrutin de la 3 aprilie 2005 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 60.000 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

p.PRIMAR
RUS   VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 23.03.2005. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr.59.
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