
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la acordarea unui spor de dificultate

doamnei POP AURICA -referent.

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

Având în vedere  Ordinul 264/2005 a Prefectului judeţului Maramureş cu privire la
reorganizarea comisiei locale Băiţa de sub Codru pentru aplicarea legilor fondului funciar;

Având în vedere componenţa comisiei comunale privind analiza notificărilor depuse în
baza Legii nr. 10/2001;

In temeiul prevederilor art. 68 alioniatul 1 litera „e” şi art.120 indice 7  aliniatul 1 litera
„a” 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 Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se acordă doamnei POP AURICA-referent ,un spor lunar de dificultate în
cuantum de 50% din salariul de încadrare,pentru activitatea desfăşurată în mod direct  în aplicarea
legii 10/2001.

Începând cu data de 6 iulie 2006 doamna POP AURICA-referent –membră în comisia de
analiză a notificărilor depuse în baza legii nr. 10/2001, beneficiază de un spor lunar de dificultate în
sumă de 320 lei RON.

Începând cu data de 1 septembrie  2006 doamna POP AURICA-referent –membră în
comisia de analiză a notificărilor depuse în baza legii nr. 10/2001,  beneficiază de un spor lunar de
dificultate în sumă de 339 lei RON.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică;
- Doamnei POP AURICA.
- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  2.10.2006. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 150.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la acordarea unui spor de dificultate

doamnei POP AURICA -referent.

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

Având în vedere  Ordinul 264/2005 a Prefectului judeţului Maramureş cu privire la
reorganizarea comisiei locale Băiţa de sub Codru pentru aplicarea legilor fondului funciar;

Având în vedere componenţa comisiei comunale privind analiza notificărilor depuse în
baza Legii nr. 10/2001;

In temeiul prevederilor art. 68 alioniatul 1 litera „e” şi art.120 indice 7  aliniatul 1 litera
„a” 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 Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se acordă doamnei POP AURICA-referent ,un spor lunar de dificultate în
cuantum de 50% din salariul de încadrare,pentru activitatea desfăşurată în mod direct  în aplicarea
legii 10/2001.

Începând cu data de 6 iulie 2006 doamna POP AURICA-referent –membră în comisia de
analiză a notificărilor depuse în baza legii nr. 10/2001, beneficiază de un spor lunar de dificultate în
sumă de 320 lei RON.

Începând cu data de 1 septembrie  2006 doamna POP AURICA-referent –membră în
comisia de analiză a notificărilor depuse în baza legii nr. 10/2001,  beneficiază de un spor lunar de
dificultate în sumă de 339 lei RON.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică;
- Doamnei POP AURICA.
- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  2.10.2006. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 150.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la acordarea unui spor de dificultate

domnului VANCA GHEORGHE-referent.

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

Având în vedere  Ordinul 264/2005 a Prefectului judeţului Maramureş cu privire la
reorganizarea comisiei locale Băiţa de sub Codru pentru aplicarea legilor fondului funciar;

Având în vedere componenţa comisiei comunale privind analiza notificărilor depuse în
baza Legii nr. 10/2001;

In temeiul prevederilor art. 68 alioniatul 1 litera „e” şi art.120 indice 7  aliniatul 1 litera
„a” 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 Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se acordă domnului VANCA GHEORGHE-contabilul primăriei ,un spor
lunar de dificultate în cuantum de 50% din salariul de încadrare,pentru activitatea desfăşurată în mod
direct  în aplicarea legii 10/2001.

Începând cu data de 6 iulie 2006 domnul VANCA GHEORGHE-contabilul primăriei –
membru în comisia de analiză a notificărilor depuse în baza legii nr. 10/2001, beneficiază de un spor
lunar de dificultate în sumă de 345 lei RON.

Începând cu data de 1 septembrie  2006 domnul VANCA GHEORGHE-contabilul
primăriei –membru în comisia de analiză a notificărilor depuse în baza legii nr. 10/2001,  beneficiază de
un spor lunar de dificultate în sumă de 366 lei RON.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică;
- Domnului VANCA GHEORGHE.
- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  2.10.2006. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 149.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la acordarea unui spor de dificultate

domnului VANCA GHEORGHE-referent.

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

Având în vedere  Ordinul 264/2005 a Prefectului judeţului Maramureş cu privire la
reorganizarea comisiei locale Băiţa de sub Codru pentru aplicarea legilor fondului funciar;

Având în vedere componenţa comisiei comunale privind analiza notificărilor depuse în
baza Legii nr. 10/2001;

In temeiul prevederilor art. 68 alioniatul 1 litera „e” şi art.120 indice 7  aliniatul 1 litera
„a” 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 Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se acordă domnului VANCA GHEORGHE-contabilul primăriei ,un spor
lunar de dificultate în cuantum de 50% din salariul de încadrare,pentru activitatea desfăşurată în mod
direct  în aplicarea legii 10/2001.

Începând cu data de 6 iulie 2006 domnul VANCA GHEORGHE-contabilul primăriei –
membru în comisia de analiză a notificărilor depuse în baza legii nr. 10/2001, beneficiază de un spor
lunar de dificultate în sumă de 345 lei RON.

Începând cu data de 1 septembrie  2006 domnul VANCA GHEORGHE-contabilul
primăriei –membru în comisia de analiză a notificărilor depuse în baza legii nr. 10/2001,  beneficiază de
un spor lunar de dificultate în sumă de 366 lei RON.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică;
- Domnului VANCA GHEORGHE.
- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  2.10.2006. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 149.





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,literele a,b,d, şi
f şi 2 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,modificată,completată şi
aprobată prin Legea nr. 236/2006;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera “e” şi ale art. art. 120 indice 7
aliniatul 1 litera”a” 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 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.  A.S.P. 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. A.S.P. 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 29.08.2006. Secretarul comunei
Nr.141. Traian Dragos





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 40 aliniatul 1 şi art.120 indice 7  aliniatul 1 litera „a” 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 Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 20 decembrie 2006 ora 17.30.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2006.
2. Proiect de hotărâre cu privire la înregistrarea  vehiculelor  care nu sunt supuse înmatriculării
3. Rapoarte de activitate ale consilierilor.
4. Intrebări şi interpelări.
5. Probleme curente.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  14.12.2006. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 210.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 40 aliniatul 1 şi art.120 indice 7  aliniatul 1 litera „a” 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 Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 30 noiembrie 2006 ora 9.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007.
2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2006.
3. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea unui fond de premiere pentru funcţionarii

publici  din primărie,  în limita a 5% din cheltuielile cu salariile pentru anul 2006.
4. Rapoarte de activitate ale consilierilor.
5. Intrebări şi interpelări.
6. Probleme curente.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  24.11.2006. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 186.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea membrilor Consiliului tehnico-economic

pentru avizarea Studiului de fezabilitate

Având în vedere prevederile din normele metodologice de aplicare a Ordonanţei
Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul
rural;

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. În vederea constituirii Consiliului tehnico-economic pentru avizarea
Studiului de fezabilitate în vederea realizării programului de alimentare cu apă potabilă a
comunei, se numesc următoarele persoane pentru a face parte din acest consiliu;

- RUS VASILE-viceprimar
- MĂRIEŞ IONEL-arhitect şef al comunei
- VANCA GHEORGHE-contabil
- VANCA AUREL-consilier
- CIURDAŞ IOAN-consilier
- MARINCA TRAIAN-consilier

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

- Prefectului Judeţului Maramureş
- Membrilor  consiliului tehnico-economic.
- Comisiei privind determinarea oportunităţii proiectelor

PRIMAR

VASILE   VANCA

AVIZAT
Băiţa de sub Codru PENTRU  LEGALITATE
la 10.07.2006. SECRETARUL COMUNEI
Nr.124 TRAIAN    DRAGOŞ



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la desemnarea ” Responsabilului tehnic” pe parcursul derulării proiectului
de alimentare cu apă potabilă a comunei şi pe durata a 5 ani după încheierea acestuia

Având în vedere prevederile art. 2 aliniatul 5 din normele metodologice de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii din spaţiul rural;

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 MĂRIEŞ IONEL având funcţia de arhitect şef al comunei
este desemnat ca „Reprezentant tehnic” pe parcursul derulării proiectului de alimentare cu apă
potabilă a comunei precum şi pe durtata de 5 ani după încheierea acestuia .

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

- Prefectului Judeţului Maramureş
- Domnului MĂRIEŞIONEL
- Comisiei privind determinarea oportunităţii proiectelor

PRIMAR

VASILE   VANCA

AVIZAT
Băiţa de sub Codru PENTRU LEGALITATE
la 10.07.2006. SECRETARUL COMUNEI
Nr.125 TRAIAN    DRAGOŞ



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la aprobarea premiilor individuale pentru

functionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu pe lunile
APRILIE-IUNIE 2006

Având în vedere prevederile art. 20 alineatele 1 din O.G.R. nr. 2/2006 şi a art. 11
aliniatul 1 din O.G.R.nr. 3/2006 cu privire la creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor
publici şi  personalului contractual din sectorul bugetar, în anul 2006;

În temeiul prevederilor art. 68 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 un fond de premiere în limita de 10 % aferent
cheltuielilor cu salariile efectuate în lunile APRIL-IUNIE 2006 pentru funcţionarii publici în
suma de 1724 lei RON iar pentru personalul contractual prin aplicarea cotei de 2 % în suma de
149 lei RON .

Articolul 2. Din fondul de premiere  constituit se aproba premii individuale după
cum urmeză:

1. DRAGOŞ TRAIAN 409 lei
2. VANCA GHEORGHE 371 lei
3. DUMUŢA MARIA 258 lei
4. POP AURICA 240 lei
5. BANCOŞ SIMONA-NADIA 190 lei
6. VANCA NARCIS 122 lei
7. PODINA DINA-MARCELA 134 lei
8. POP ZAMFIR 68 lei
9. POP LUCICA 81 lei

Articolul 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează biroul
contabilitate, impozite şi taxe.

Articolul 4. Prezenta se comunică:
- Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului contabilitate , impozite şi taxe

PRIMAR

VASILE   VANCA
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
Baita de sub Codru
la 30.06.2006. Traian Dragoş
Nr.115



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea comisii de selecţie a ofertelor

Având în vedere dispoziţiile articolului 18 aliniatul 1şi a art. 19 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului României nr.34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţii
publice cu modificările şi completările ulterioare,precum şi a prevederile art.71-72 din HGR nr.
925/2006 de aprobarea a normelor metodologice de  aplicare a acesteia ,cu modificările şi
completările ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1 litera”e”,a art. 68 şi a 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 , cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;

DISPUNE :

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

1. VANCA  VASILE PRIMAR Preşedinte
2. VANCA GHEORGHE Contabil secretar
3. DRAGOŞ TRAIAN secretar al comunei membru
4. RUS VASILE Viceprimar membru

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

PRIMAR

VANCA   VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 25  MARTIE  200

Nr.40



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnei CRIŞAN EMILIA

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 MAI  2006 doamna CRIŞAN EMILIA  din
localitatea BĂIŢA DE SUB CODRU nr.630,  se încadrează în funcţia de asistent personal al
persoanei cu handicap SABOU VALENTIN din BĂIŢA DE SUB CODRUnr.630 .  Salariul de
bază se stabileşte în sumă de 330 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 CRIŞAN EMILIA-Băiţa de sub Codru nr. 630.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VASILE   VANCA

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 02.05.2006.
Nr.105



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.1766/2005 privind stabilirea  salariului de

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

853/2006 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 1 februarie  2006 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 330 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 BRÎNDUŞE NELU-BĂIŢA –CODRU  NR.566.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VANCA VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 10.03.2006.
Nr.86



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului PODINĂ DUMITRU

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1766/2005 privind stabilirea  salariului de

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

853/2006 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 1 februarie  2006 domnul PODINĂ DUMITRU
se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor lucrări de dezvoltare a
comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 330 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 PODINĂ DUMITRU -BĂIŢA –CODRU  NR.686.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VANCA VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 10.03.2006.
Nr.88



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a damnei PODINĂ FLOARE

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1766/2005 privind stabilirea  salariului de

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

853/2006 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 1 februarie  2006 doamna PODINĂ FLOARE
se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor lucrări de dezvoltare a
comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 330 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
- Doamnei PODINĂ FLOARE -BĂIŢA –CODRU  NR.236.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VANCA VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 10.03.2006.
Nr.89



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.1766/2005 privind stabilirea  salariului de

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

853/2006 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 1 februarie  2006 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 330 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 POP VALENTIN -BĂIŢA –CODRU  NR.245.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VANCA VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 10.03.2006.
Nr.87



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

BUTUZA ŞTEFAN

Avand în vedere cerea domnului BUTUZA ŞTEFAN ,din Băiţa de sub Codru nr.
688,încadrat al unităţii noastre în funcţia de tehnician însămânţător,prin care solicită rezilierea
contractului de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată;

Avand in vedere prevederile art.55 litera „c” din Codul Muncii aprobat prin Legea nr.
53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 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 judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 31 mai 2006 inceteaza contractul de munca a
domnului BUTUZA ŞTEFAB, având funcţuia de tehnician însămânţător.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului BUTUZA ŞTEFAN -Băiţa de sub Codru nr.688
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VASILE VANCA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru
31.05.2006

Nr.111



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la instituirea unor măsuri de protejare

a străzilor din comună de la degradarea acestora în urma dezgheţului
de primăvară.

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

Având în vedere prevederile art. 44 aliniatul 2,ale art. 60 litera „g” din Ordonanţa
Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

In temeiul prevederilor articolelor 68 litera “ q “  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. In vederea protejării drumurilor din comună pe perioada de

primăvară , până la eliminarea excesului de umiditate, se interzice pe toate drumuril din comună
transportul de orice fel cu mijloace de transport rutier a căror încărcătură pe osie este mai mare
de 3,5 to.

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

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

Articolul 2. Punerea în aplicare a prezentei dispoziţii se face sub coordonarea
domnului RUS VASILE - viceprimar – cu sprijimul Postului local de poliţie şi personalului de
pază din cadrul poliţiei comunitare.

Articolul 3. Nerespectarea interdicţiei instituită prin prezenta dispoziţie  atrage
răspunderea contravenţională  şi se sancţionează cu amendă între 3000 lei RON şi 4000 lei RON

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

-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului  RUS   VASILE -viceprimar
- Postului de Poliţie Băiţa de sub Codru
-Personalului de pază din cadrul poliţiei comunitare

PRIMAR
VASILE   VANCA

Avizat
Secretarul comunei

DRAGOŞ TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la 14 martie  2006
Nr.92



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui curator

Având în vedere cererea doamnei PODINĂ SILVIA din localitatea Băiţa de sub
Codru nr. 182 ,prin care solicită numirea unui curator pentru a o reprezenta pe fica acesteia
PODINĂ  DOINA-VIORICA,persoană cu discernământ diminuat ;.

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. Domnul PODINĂ GHEORGHE din localitatea Băiţa de sub Codru
nr. 182 se numeşte în calitate de curator  pentru a o reprezenta pe PODINĂ DOINA-VIORICA
din Băiţa de sub Codru nr. 182-persoană cu discernământ diminuat-,la vânzarea acţiunii de la
Magazinul Universal Maramureş,moştenită de la tatăl  său  PODINĂ VIOREL-decedat.

Articolul 2. Prezenta se comunică:
-Domnului PODINĂ GHEORGHE-Băiţa de sub Codru nr. 182..
-Biroului notarului  public .
Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
VANCA   VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  14.03.2006. pentru legalitate
Nr.93. 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 NICULINA CĂPUŞAN,cu
sediul în municipiul BAIA MARE,P-ţa Revoluţiei nr. 3 ,prin care solicită numirea unui curator
pentru a o reprezenta pe PODINĂ  DOINA-VIORICA ;.

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. Domnul PODINĂ GHEORGHE din localitatea Băiţa de sub Codru
nr. 182 se numeşte în calitate de curator  pentru a o reprezenta pe PODINĂ DOINA-VIORICA
din Băiţa de sub Codru nr. 182-persoană cu discernământ diminuat-,la dezbaterea moştenirii
după tatăl  său  PODINĂ VIOREL. .

Articolul 2. Prezenta se comunică:
-Domnului PODINĂ GHEORGHE-Băiţa de sub Codru nr. 182..
-Biroului notarului  public .
Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
VANCA   VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  3.03.2006. pentru legalitate
Nr.83. 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 faptul că domnul HORNYASKI IOAN din localitatea Băiţa de
sub Codru nr. 122, nu este transportabil în vederea dezbaterii succesiunii după  soţia acestuia
,fapt dovedit cu adeverinţa medicală  eliberată de către cabinetul  medical individual Dr.
MIRELA GRUMAZ.

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 CRIŞAN EMILIA din localitatea Băiţa de sub Codru nr. 122
se numeşte în calitate de curator  în vederea   reprezentării domnului HORNYASKI IOAN la
dezbaterea succesiunii după soţia acestuia ,defuncta HORNYASKI ANA,cu ultimul domiciliu în
localitatea Băiţa de sub Codru nr. 122.

Articolul 2. Prezenta se comunică:
Doamnei  CRIŞAN EMILIA-Băiţa de sub Codru nr.122.
Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
VANCA   VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  14.03.2006. pentru legalitate
Nr.91. SECRETAR



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea reprezentantului primăriei comunei

BĂIŢA DE SUB CODRU în comisia de examinare a concurenţilor în vederea
ocupării postului de secretar la şcoala cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru.

Având în vedere prevederile ali.1 şi 3 din ,ANEXA nr. 12 cu privire la angajarea şi
avansarea personalului în funcţie, din  HGR nr. 281/1993;

In temeiul prevederilor art. 68 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,cu
modificările şi completările ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Doamna BANCOŞ SIMONA-NADIA-angajat al primăriei Băiţa de sub
Codru în funcţia de referent (casier),se numeşte ca reprezentant al primăriei Băiţa de sub Codru în
comisia de examinare a candidaţiilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului de secretar la şcoala
cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică
- Prefectului judeţului Maramureş
- Doamnei BANCOŞ SIMONA-NADIA
- Conducerii şcolii cu clase I-VIII BĂIŢA DE SUB CODRU.

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 23.03.2006. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 94.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la acordarea unui spor de dificultate

domnului DRAGOŞ TRAIAN-secretarul comunei.

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

Având în vedere Ordinul 264/2005 a Prefectului judeţului Maramureş cu privire la
reorganizarea comisiei locale Băiţa de sub Codru pentru aplicarea legilor fondului funciar;

Având în vedere componenţa comisiei comunale privind analiza notificărilor depuse în
baza Legii nr. 10/2001;

In temeiul prevederilor art. 68 alioniatul 1 litera „e” şi art.120 indice 7  aliniatul 1 litera
„a” 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 Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se acordă domnului DRAGOŞ TRAIAN-secretar al comunei ,un spor lunar
de dificultate în cuantum de 50% din salariul de încadrare,pentru activitatea desfăşurată în mod direct
în aplicarea legilor fondului funciar şi a legii 10/2001.

Începând cu data de 6 iulie 2006 domnul DRAGOŞ TRAIAN-secretar al comisiei
comunale de aplicare a legilor fondului funciar beneficiază de un spor lunar de dificultate în sumă de
512 lei RON.

Începând cu data de 1 septembrie  2006 domnul DRAGOŞ TRAIAN-secretar al comisiei
comunale de aplicare a legilor fondului funciar beneficiază de un spor lunar de dificultate în sumă  603
lei RON.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică;
- Domnului DRAGOŞ TRAIAN
- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  2.10.2006. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 148.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la acordarea unui spor de dificultate

domnului DRAGOŞ TRAIAN-secretarul comunei.

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

Având în vedere Ordinul 264/2005 a Prefectului judeţului Maramureş cu privire la
reorganizarea comisiei locale Băiţa de sub Codru pentru aplicarea legilor fondului funciar;

Având în vedere componenţa comisiei comunale privind analiza notificărilor depuse în
baza Legii nr. 10/2001;

In temeiul prevederilor art. 68 alioniatul 1 litera „e” şi art.120 indice 7  aliniatul 1 litera
„a” 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 Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se acordă domnului DRAGOŞ TRAIAN-secretar al comunei ,un spor lunar
de dificultate în cuantum de 50% din salariul de încadrare,pentru activitatea desfăşurată în mod direct
în aplicarea legilor fondului funciar şi a legii 10/2001.

Începând cu data de 6 iulie 2006 domnul DRAGOŞ TRAIAN-secretar al comisiei
comunale de aplicare a legilor fondului funciar beneficiază de un spor lunar de dificultate în sumă de
512 lei RON.

Începând cu data de 1 septembrie  2006 domnul DRAGOŞ TRAIAN-secretar al comisiei
comunale de aplicare a legilor fondului funciar beneficiază de un spor lunar de dificultate în sumă  603
lei RON.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică;
- Domnului DRAGOŞ TRAIAN
- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  2.10.2006. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 148.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la acordarea unui spor de dificultate

doamnei DUMUŢA MARIA -referent.

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

Având în vedere  Ordinul 264/2005 a Prefectului judeţului Maramureş cu privire la
reorganizarea comisiei locale Băiţa de sub Codru pentru aplicarea legilor fondului funciar;

Având în vedere componenţa comisiei comunale privind analiza notificărilor depuse în
baza Legii nr. 10/2001;

In temeiul prevederilor art. 68 alioniatul 1 litera „e” şi art.120 indice 7  aliniatul 1 litera
„a” 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 Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se acordă doamnei DUMUŢA MARIA –referent-tehnician agricol ,un spor
lunar de dificultate în cuantum de 50% din salariul de încadrare,pentru activitatea desfăşurată în mod
direct  în aplicarea legilor fondului funciar .

Începând cu data de 6 iulie 2006 doamna DUMUŢA MARIA-membră a comisiei
comunale de aplicare a legilor fondului funciar, beneficiază de un spor lunar de dificultate în sumă de
345 lei RON.

Începând cu data de 1 septembrie  2006 doamna DUMUŢA MARIA -membră a
comisiei comunale de aplicare a legilor fondului funciar beneficiază de un spor lunar de dificultate în
sumă  366 lei RON.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică;
- Doamnei DUMUŢA MARIA
- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  2.10.2006. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 151.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la acordarea unui spor de dificultate

doamnei DUMUŢA MARIA -referent.

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

Având în vedere  Ordinul 264/2005 a Prefectului judeţului Maramureş cu privire la
reorganizarea comisiei locale Băiţa de sub Codru pentru aplicarea legilor fondului funciar;

Având în vedere componenţa comisiei comunale privind analiza notificărilor depuse în
baza Legii nr. 10/2001;

In temeiul prevederilor art. 68 alioniatul 1 litera „e” şi art.120 indice 7  aliniatul 1 litera
„a” 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 Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se acordă doamnei DUMUŢA MARIA –referent-tehnician agricol ,un spor
lunar de dificultate în cuantum de 50% din salariul de încadrare,pentru activitatea desfăşurată în mod
direct  în aplicarea legilor fondului funciar .

Începând cu data de 6 iulie 2006 doamna DUMUŢA MARIA-membră a comisiei
comunale de aplicare a legilor fondului funciar, beneficiază de un spor lunar de dificultate în sumă de
345 lei RON.

Începând cu data de 1 septembrie  2006 doamna DUMUŢA MARIA -membră a
comisiei comunale de aplicare a legilor fondului funciar beneficiază de un spor lunar de dificultate în
sumă  366 lei RON.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică;
- Doamnei DUMUŢA MARIA
- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  2.10.2006. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 151.
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