
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la aprobarea efectuării unor  modificării în
autorizaţiile eliberate în baza legii nr. 300/2004

Având în vedere  prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 300/2004,privind autorizarea
persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiare care desfăşoară activităţi economice în mod independent,a
art. 12 din Normele Metodologice de aplicare a acesteia,aprobate prin HGR. Nr. 1766/2004;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 337/2007 a preşedintelui  Institutului
Naţional de Statistică ,privind  actualizarea CAEN;

In temeiul prevederilor art.63 aliniatul 1 litera”d”, aliniatul 5,litera „g” ,art.68 şi art.115
aliniatul 1 litera „a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul
Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă efectuarea  de  modificari a autorizaţiilor    emise în baza Legii nr.
300/2004,prin actualizarea  codurilor CAEN,conform solicitărilor  depuse de către deţinătorii
acestora,solicitanţi cuprinşi în tabelul anexat ,anexă  ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică ;
- Prefectului judeţului Maramureş
- Oficiului Registrului Comerţului   Maramureş
- Persoanelor înscrise în anexa la prezenta dispoziţie.

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 14.03.2008. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.25.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la aprobarea efectuării unor  modificării în autorizaţiile eliberate

în baza legii nr. 300/2004,precum şi eliberarea unor autorizaţii.

Având în vedere  prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 300/2004,privind autorizarea
persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiare care desfăşoară activităţi economice în mod independent,a
art. 12 din Normele Metodologice de aplicare a acesteia,aprobate prin HGR. Nr. 1766/2004;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 337/2007 a preşedintelui  Institutului
Naţional de Statistică ,privind  actualizarea CAEN;

In temeiul prevederilor art.63 aliniatul 1 litera”d”, aliniatul 5,litera „g” ,art.68 şi art.115
aliniatul 1 litera „a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul
Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă efectuarea  de  modificari a autorizaţiilor    emise în baza Legii nr.
300/2004,prin actualizarea  codurilor CAEN,conform solicitărilor  depuse de către deţinătorii
acestora,solicitanţi cuprinşi în tabelul anexă nr. 1 ,anexă  ce face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.

Articolul 2. Se aprobă eliberarea  unor autoriizaţii în baza legii  300/2004,solicitanţilor
înscrişi în tabelul anexă nr. 2,anexă ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică ;
- Prefectului judeţului Maramureş
- Oficiului Registrului Comerţului   Maramureş
- Persoanelor înscrise în anexa la prezenta dispoziţie.

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 31.03.2008. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.41.





ROMÂNIA
JUDEŢUL  MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei

Având în vedere prevederile Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin
financiar la constituirea familiei şi a instrucţiunilor de aplicare a acestei legii , cererea şi
declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea
familiei înregistrată la nr. 10.150/11.11.2008,a domnului COSTE ANDREI-VASILE din
localitatea Băiţa de sub Codru nr. 729,CNP.1881128313854.

Având în vedere prevederile art.63 alin.1 litera „a”şi „e”,art. 68 alin 1,art.115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată în
M.O. al României nr. 123/20.02.2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,Judeţul MARAMUREŞ:

DISPUNE;

Art.1.Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei în cuantum de
750 lei, calculat la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României din ziua
lucrătoare precedentă emiterii prezentei dispoziţii, respectiv la data de 10.11. 2008,
pentru familia d-lui COSTE ANDREI-VASILE, cu domiciliul în localitatea BĂIŢA DE SUB
CODRU nr. 729,CNP.1881128313854.

Art.2.Plata sprijinului financiar se efectuează prin caserie în termen de 30
de zile de la data emiterii prezentei dispoziţii.

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
comunicare la primarul  comunei BĂIŢA DE SUB CODRU .

Art.4.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,
dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul MARAMUREŞ, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică;
-Prefectului judeţului Maramureş
-Direcţiei judeţene de muncă ,solidaritate socială şi familie.
-Compartimentului financiar-contabil
-D-lui COSTE ANDREI-VASILE –Băiţa de sub Codru 729.

PRIMAR,

GHIŢĂ  GHEORGHE

AVIZAT  PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

DRAGOŞ    TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  11.11.2008.
Nr. 120.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.75
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  BRÂNDUŞE MĂRIOARA Băiţa de sub Codru Codru nr. 577

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea

de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei termice , aprobată
prin Legea nr. 245/2003 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 2 din HGR. Nr. 1286/2008;
Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea

locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;
In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115

aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 58 lei RON lunar
domnului BRÎNDUŞE MĂRIOARA din Băiţa de sub Codru nr. 567 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2008-martie 2009 în sumă totală de 290 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă în
cursul lunii noiembrie 2008.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicare
la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului  BRÂNDUŞE MĂRIOARA –Băiţa de sub Codru nr. 567
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  23.10.2008.

Nr. 100.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.76
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  CONEA FLORICA Băiţa de sub Codru Codru nr. 104

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 2din HGR. Nr. 1286/2008;
Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea

locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;
In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115

aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 58 lei RON lunar
domnului CONEA FLORICA din Băiţa de sub Codru nr. 104 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2008-martie 2009 în sumă totală de 290 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2008.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului  CONEA FLORICA –Băiţa de sub Codru nr. 104
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  23.10.2008.

Nr. 103.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.92
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  GHIŢ DUMITRU Băiţa –Codru 632

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul  din HGR. Nr. 1286/2008;
Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea

locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;
In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115

aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 58 lei RON lunar
domnului GHIŢ DUMITRU din Băiţa de sub Codru nr. 632 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2008-martie 2009 în sumă totală de 290 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2008.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului  GHIŢ DUMITRU –Băiţa de sub Codru nr. 632
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  23.10.2008.

Nr. 101.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.81
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  NEGREA GHEORGHE URMENIŞ  nr. 93
Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 2 din HGR. Nr. 1286/2008;
Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea

locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;
In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115

aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 58 lei RON lunar
domnului NEGREA GHEORGHE URMENIŞ 93 – beneficiar de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2008-martie 2009 în sumă totală de 290 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2008.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului NEGRE GHEORGHE –URMENIŞ NR. 93
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La 23.10.2008.

Nr. 106.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.79
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  NEGREA VASILE URMENIŞ  nr. 93
Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 2 din HGR. Nr. 1286/2008;
Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea

locuinţei lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;
In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115

aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 58 lei RON lunar
domnului NEGREA VASILE URMENIŞ 93 – beneficiar de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2008-martie 2009 în sumă totală de 290 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2008.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului NEGRE VASILE –URMENIŞ NR. 93
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ    GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  23.10.2007.

Nr. 107.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.85
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  PETRAN DUMITRU Băiţa de sub Codru Codru nr. 625

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 2  din HGR. Nr. 1286/2008;
Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea

locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;
In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115

aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 58 lei RON lunar
domnului PETRAN DUMITRU din Băiţa de sub Codru nr. 625 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2008-martie 2009 în sumă totală de 290 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2008.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului  PETRAN DUMITRU –Băiţa de sub Codru nr. 625
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  23.10.2008.

Nr. 102.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.56
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  POP VASILE URMENIŞ  nr. 25

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea

de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei termice ,
aprobată prin Legea nr. 245/2003 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 aliniatul  2 din HGR. Nr. 1286/2008;
Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea

locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;
In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115

aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 58 lei RON lunar
domnului POP VASILE URMENIŞ 25 – beneficiar de ajutor social - pentru perioada noiembrie
2008-martie 2009 în sumă totală de 290 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă în
cursul lunii noiembrie 2008.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului POP VASILE –URMENIŞ NR. 25
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La 23.10.2008.

Nr. 99.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.93
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  VLAD GHEORGHE Băiţa –Codru 353

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 2 din HGR. Nr. 1286/2008;
Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea

locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;
In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115

aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 58 lei RON lunar
domnului VLAD GHEORGHE din Băiţa de sub Codru nr. 353– beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2008-martie 2009 în sumă totală de 290 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2008.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului  VLAD GHEORGHE –Băiţa de sub Codru nr. 353
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  23.10.2008.

Nr. 105.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.87
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  BLIDAR TRAIAN Băiţa –Codru 27

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 2 din HGR. Nr. 1286/2008;
Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea

locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;
In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115

aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 58 lei RON lunar
domnului BLIDAR TRAIAN din Băiţa de sub Codru nr. 27– beneficiar de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2008-martie 2009 în sumă totală de 290 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2008.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului  BLIDAR TRAIAN –Băiţa de sub Codru nr. 27
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  23.10.2008.

Nr. 104.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne în perioada

1 noiembrie 2008- 31 martie 2009

Având în vedere prevederile art.16 indice 11 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003
privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei , aprobată prin Legea nr. 245/2003 ,cu
modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere cererile şi declaraţiile pe propria răspundere a solicitanţilor de ajutor pentru
încălzirea locuinţei cu lemne ,cereri înregistrate de la nr. 1 la nr. 5 ,conform anexei ;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 1 din HGR. Nr. 1286/2008;
Având în vedere situaţia centralizatoare cuprinzând  beneficiarii de ajutor pentru încălzirea

locuinţei  lemne întocmită pentru perioada 1 noiembrie 2008-31 martie 2009 ;
In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115

aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru perioada 1
noiembrie 2008-31 martie 2009 în sumă totală de 103615 lei ,beneficiarilor înscrişi în SITUATIA
CENTRALIZATOARE,conform anexei  la prezenta dispoziţie ,anexă care face parte integrantă din
aceasta .

Articolul 2.Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga
sumă în cursul lunii noiembrie 2008.

Articolul 3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
comunicare,la primarul comunei.

Articolul 4. În situaţia în care sunteţi nemulţumiţi de soluţionarea contestaţiei,prezenta
dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la soluţionarea acestei contestaţii la Tribunalul
judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 5. Prezenta se comunica:
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Compartimentului financiar-contabil
- Beneficiarilor înscrişi în anexa la prezenta dispoziţie.

PRIMAR
GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  31.10.2008.

Nr. 113.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la constituirea comisiei pentru selectarea  ofertelor în vederea  atribuirii  contractului

de achiziţie publică pentru executarea lucrării „Asafaltare stradă Centru-HUTA BĂIŢEI”

Având în vedere prevederile OUG nr.34/2006 cu privire la atribuirea contractelor
de achiziţie publică,cu modificările şi completările ulterioare,prevederile art. 71-72 din HGR nr.
925/2006 de aprobare a normelor de aplicare a acesteia;

Având în vedere adresa adresa direcţiei planificare teritorială şi urbanism din
cadrul Consiliului judeţean Maramureş;

In temeiul prevederilor articolelor 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e”, 68 şi
art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se  constituie comisia  pentru selectarea ofertelor în vederea atribuirii
contractului de achiziţie publică pentru executarea lucrării „Asfaltare stradă CENTRU –HUTA
Băiţei” ,în următoarea componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comisie

VANCA VASILE -primar Preşedinte
DRAGOŞ TRAIAN - secretar Membru
VANCA GHEORGHE -contabil Membru
MANŢA LUCIAN -rep.dir. planificare teritorială,,urbanism

–Consiliul Judeţean Maramureş- Membru
SĂLĂGEAN DANA -rep.dir.planificare teritorială,urbanism

–Consiliul judeţean Maramureş- Membru
POP ZAMFIR -consilier Membru
VANCA AUREL -consilier Membru

Articolul 2. Activitatea membrilor comisiei va fi retribuită conform prevederilor
legale.

Articolul 3. Prezenta se comunică :

Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş
Membrilor Comisiei

PRIMAR
VANCA   VASILE

Avizat
Secretarul Comunei

Băiţa de sub Codru
la 8.02.2008.
Nr.3.



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Privind inventarierea patrimoniului la sfârşitul anului 2008

Avand in vedere prevederile art.1 aliniatul 2,art. 7 din Legii nr. 82/1991 a
contabilităţii , republicată ;

Având în vedere prevederile punctului 3,5,7 din Normele  privind organizarea  şi
efectuarea inventarierii  elementelor de activ şi pasiv aprobate prin Ordinului nr. 1753/2004 a
Ministrului Finanţelor Publice;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera „d” ,aliniatul 5  litera „d”si a
articolului 71 cu prevederile art. 115 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

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

1. Dragoş Traian secretar al comunei Preşedinte
2. RUS CRISTELUŢA referent(casier) Secretar
3.DUMUŢA MARIA             referent(teh. Agricol) Membru
4.POP LUCICA bibliotecar Membru

Articolul 2. În vederea efectuării inventarelor pe gestiuni se constituie următoarele
subcomisii de inventariere :

I. Subcomisia pentru inventarierea domeniului privat al comunei , mijloacelor
fixe şi obiectelor de inventar la Primăria comunei  mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi
materialelor de la gospodăria comunală ;

1. POP LUCICA bibliotecar
2. RUS  CRISTELUŢA referent

Gestionar POP ZAMFIR
II. Subcomisia pentru inventarierea gestiunii „ Casa „ , materialelor şi

rechizitelor de la Primăria comunei;
1. POP LUCICA bibliotecar
2. DUMUŢA MARIA referent

Gestionar  RUS   CRISTELUŢA
III. Subcomisia  pentru inventariere la Biblioteca comunală:
1. DUMUŢA MARIA referent
2. RUS   CRISTELUŢA referent

Gestionar  Pop Lucica



IV.Subcomisia  pentru inventarierea  materialelor   PSI.
1.RUS CRISTELUŢA-referent
2. DUMUŢA MARIA-referent

Gestionar    DRAGOŞ   TRAIAN
Articolul 3. In exercitarea atributiunilor sale comisia lucreaza in plen si hotaraste cu

votul majoritatii membrilor comisiei  iar subcomisiile cu prezenţa tuturor membrilor şi a gestionarului
pe baza dispoziţiilor Legii 82/1991 şi a dispoziţiilor Normelor de organizare şi efectuare a
inventarierii patrimoniului aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1753/2004.

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

Gestiunea Perioada inventarierii
1. Domeniul privat al coomunei , mijloacelor fixe şi obiectelor 3-10 decembrie

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

2. „ Casa „ , materiale şi rechizite de la Primăria comunei; 11 decembrie
3. Biblioteca comunală 12  decembrie
4.  Materiale PSI 15  decembrie

Articolul 5.Procersul verbal privind valorificarea inventarierii şi a listelor privind
propunerile pentru casareas unor bunuri ,vor fi predat la contabilitate până în data de 16 decembrie
2008.

Articolul 6. Prezenta se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica:
- Membrilor comisiei
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECTRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la   24 noiembrie 2008
Nr. 127



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă extraordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 2-3 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007,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 extraordinară în ziua de 23 decembrie 2008 ora 8.30 .

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 2008.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii unui fond de premiere anuală pentru

funcţionarii publici şi personalul contractual..
3. Probleme curente.
4. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 19.12.2008. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 147.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă extraordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 2-3 ,art.59 aliniatul 1 şi art.115 aliniatul 1 litera „a”
din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123
din 20 februarie 2007,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 1 iulie 2008 ora 12.30 .

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;
1. Depunerea jurământului de către primarul ales la scrutinul din data de 15 iunie 2008.
2. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea comisiilor pe domenii de specialitate.
3. Probleme curente.
4. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 27.06.2008. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 59.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă
în şedinţă ordinară în ziua de 7 februarie 2008 ora  8.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;
1. Proiect de hotărâre cu privire la adoptarea bugetului local pe anul 2008.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice în vederea

contractării ,prin selecţie de oferte, a unor lucrării de construcţie.
3. Probleme curente.
4. Întrebări şi interpelări.
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 01.02.2008. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 2.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă
în şedinţă ordinară în ziua de 30 ianuarie 2008 ora  13.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea treceri unei suprafeţe de 600 mp din domeniul public al

comunei în domeniul public al statului.
2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea statelor de funcţii pentru funcţionarii publici ,personal

contractual şi funcţiile de demnitate publică din cadrul primăriei ,valabile cu data de 01.01.2008.
3.Proiect de hotărâre  cu privire la adoptarea taxelor de păşunat pentru sezonul pastoral 2008.
4.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxelor pentru închirierea spaţilui căminelor cultarale şi

a mobilierului acestora în anul 2008.
5.Proiect de hotărâre cu privire la utilizarea  fondului de rulment.
6.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  încheierii unei conveţii  cu AJOFM Maramureş.
7.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu

handicap pentru anul 2008.
8.Probleme curente.
9.Întrebări şi interpelări.

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 25.01.2008. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 1.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007,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 28  mai 2008 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 rectificarea bugetului local pe anul 2008.
2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009.
3. Probleme curente.
4. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 22.05.2008. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.54 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007,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 31 martie 2008 ora 13 .00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2008.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui contract  de prestării servicii cu

un Serviciu Public Comunitar pentru Situaţii de Urgenţă .
3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării numărului asistenţilor personali ai

persoanelor cu handicap şi ai celor care au optat pentru indemnizaţie lunară.
4. Soluţionarea unor cereri adresate consiliului local.
5. Probleme curente.
6. Întrebări şi interpelări.
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică

- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 25.03.2008. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.39 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007,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 09  decembrie 2008 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 rectificarea bugetului local pe anul 2008.
2. Probleme curente.
3. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 4.12.2008. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.128 .
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