
ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  modificarea INDEMNIZAŢIEI domnului POP GHIŢĂ

- persoană cu handicap-

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a
personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie
a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

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

Având în vedere prevederile art. 42 aliniatul 4,art. 43 aliniatele 1-3 ,art. 44 litera
„b” din Legea nr. 448/2006,cu modificările şi completările ulterioare,precum şi prevederile art. 3
aliniatul 1 din Normele Metodologice de aplicare a acestei ,aprobate cu HGR.
427/2001,modificată deasemenea cu HGR. Nr. 463/2005;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 10/2008,cu
privire la drepturile salariale ce se acordă personalului contractual din sectorul bugetar în anul
2008;

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 01.01.2010 domnul POP GHIŢĂ din localitatea
Băiţa de sub Codru  nr.397, persoană cu handicap,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă
de 534 lei .

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului POP GHIŢĂ-Băiţa de sub Codru nr.397.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 29.01.2010.
Nr.44.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  modificarea INDEMNIZAŢIEI domnului POP GHEORGHE

- persoană cu handicap-

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a
personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie
a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

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

Având în vedere prevederile art. 42 aliniatul 4,art. 43 aliniatele 1-3 ,art. 44 litera
„b” din Legea nr. 448/2006,cu modificările şi completările ulterioare,precum şi prevederile art. 3
aliniatul 1 din Normele Metodologice de aplicare a acestei ,aprobate cu HGR.
427/2001,modificată deasemenea cu HGR. Nr. 463/2005;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 10/2008,cu
privire la drepturile salariale ce se acordă personalului contractual din sectorul bugetar în anul
2008;

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 01.01.2010 domnul POP GHEORGHE din
localitatea Băiţa de sub Codru  nr.435, persoană cu handicap,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de 534 lei .

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului POP GHEORGHE-Băiţa de sub Codru nr.435.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 29.01.2010.
Nr.43.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap POP VIORICA

Având în vedere cererea doamnei POP VIORICA din localitatea Băiţa de sub
Codru nr. 408 şi a documentelor care o însoţesc;

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

Având în vedere prevederile art. 42 aliniatul 4,art. 43 aliniatele 1-3 ,art. 44 litera
„b” din Legea nr. 448/2006,cu modificările şi completările ulterioare,precum şi prevederile art. 3
aliniatul 1 din Normele Metodologice de aplicare a acestei ,aprobate cu HGR.
427/2001,modificată deasemenea cu HGR. Nr. 463/2005;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 10/2008,cu
privire la drepturile salariale ce se acordă personalului contractual din sectorul bugetar în anul
2008;

In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 literele ”c şi
e”, 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. Incepând cu data de 14 DECEMBRIE 2010 doamna POP VIORICA
din localitatea  Băiţa de sub Codru nr.408, persoană cu handicap grav,beneficiază de o
indemnizaţie lunară în sumă de 534 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 POP VIORICA-Băiţa de sub Codru nr.408.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec.GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 14.12.2010.
Nr.182.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap BÂLDEA ALISA-GIORGIANA

Având în vedere cererea doamnei  SILADI MARINELA din localitatea Băiţa de
sub Codru nr. 577 şi a documentelor care o însoţesc;

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

Având în vedere prevederile art. 42 aliniatul 4,art. 43 aliniatele 1-3 ,art. 44 litera
„b” din Legea nr. 448/2006,cu modificările şi completările ulterioare,precum şi prevederile art. 3
aliniatul 1 din Normele Metodologice de aplicare a acestei ,aprobate cu HGR.
427/2001,modificată deasemenea cu HGR. Nr. 463/2005;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 10/2008,cu
privire la drepturile salariale ce se acordă personalului contractual din sectorul bugetar în anul
2008;

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 9 august 2010 copilul BÂLDEA ALISA-
GIORIGIANA din localitatea  Băiţa de sub Codru nr.577, persoană cu handicap grav,beneficiază
de o indemnizaţie lunară în sumă de 534 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 SILADI MARINELA-Băiţa de sub Codru nr.577.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 12.08.2010.
Nr.136.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui curator

Având în vedere prevederile  art. 152 litera c ,art.154 din Codul familiei;
In temeiul prevederilor articolului 63,aliniatul 1 litera “ a ”,aliniatul 2,art.68 şi

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul BANCOŞ IOAN din localitatea URMENIŞ nr. 118,comuna
Băiţa de sub Codru legitimat cu BI  seria BE nr.864853 CNP  1280706243671 se numeşte în
calitate de curator  în vederea reprezentarii persoanei cu handicap mintal TRANIŞAN IULIAN
din localitatea URMENIŞ nr. 63.

Articolul 2.Domnul BANCOŞ IOAN în calitate de curator al persoanei cu
handicap TRANIŞAN IULIAN, încuviinţează înstrăinarea cotei părţi de proprietate a acestuia,
din imobilele înscrise în CF nr.50045 Băiţa de sub Codru , nr. cadastral 50045 imobile situate în
localitatea URMENIŞ nr.63, cu menţinerea uzufructului viager în schimbul întreţinerii viagere şi
a înmormântării.

Articolul 3. Prezenta se comunică:
-Domnului  BANCOŞ IOAN Urmeniş nr. 118.
-Biroului notarului  public .
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN    DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 16.09.2010.

Nr.140.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui curator

Având în vedere prevederile  art. 152 litera c ,art.154 din Codul familiei;
In temeiul prevederilor articolului 63,aliniatul 1 litera “ a ”,aliniatul 2,art.68 şi

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul BANCOŞ IOAN din localitatea URMENIŞ nr. 118,comuna
Băiţa de sub Codru legitimat cu BI  seria BE nr.864853 CNP  1280706243671 se numeşte în
calitate de curator  în vederea reprezentarii persoanei cu handicap mintal TRANIŞAN IULIAN
din localitatea URMENIŞ nr. 63 pentru înstrăinarea cotei părţi de proprietate din imobilul înscris
în CF nr.50045,nr. cadastral 50045, cu menţinerea uzufructului viager în schimbul întreţinerii
viagere şi a înmormântării.

Articolul 2. Prezenta se comunică:
-Domnului  BANCOŞ IOAN Urmeniş nr. 118.
-Biroului notarului  public .
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN    DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 16.09.2010.

Nr.140.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui curator

Având în vedere prevederile  art. 152 litera c ,art.154 din Codul familiei;
In temeiul prevederilor articolului 63,aliniatul 1 litera “ a ”,aliniatul 2,art.68 şi

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul BANCOŞ IOAN din localitatea URMENIŞ nr. 118,comuna
Băiţa de sub Codru legitimat cu BI  seria BE nr.864853 CNP  1280706243671 se numeşte în
calitate de curator  în vederea reprezentarii persoanei cu handicap mintal TRANIŞAN IULIAN
din localitatea URMENIŞ nr. 63, în cadrul dezbaterii procedurii succesorale după părinţii săi
TRANISAN ELEC şi TRANISAN ANA,cu ultimul domiciliu în localitatea URMENIŞ nr. 63.

Articolul 2. Prezenta se comunică:
-Domnului  BANCOŞ IOAN Urmeniş nr. 118.
-Biroului notarului  public .
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN    DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 30.07.2010.

Nr.131.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui curator

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

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul POP GHEORGHE din localitatea Băiţa de sub Codru nr.5
legitimat cu CI  seria MM nr.082158 CNP  1410128240019 se numeşte în calitate de curator  în
vederea reprezentarii minorilor;

- IURA SERGIU-RAFAEL-domiciliat în Băiţa de sub Codru nr. 237/2 certificat de naştere
seria NZ nr.875650 CNP 1960525245051.

- IURA SIMINA-DAMARIS domiciliată în Băiţa de sub Codru nr. 237/2 certificat de
naştere seria NX nr.138694 CNP 2980729245021.

- IURA RAHELA-IOANA domiciliată în Băiţa de sub Codru nr. 237/2 certificat de
naştere seria NX nr.681491 CNP 2991012245047., în cadrul dezbaterii procedurii

succesorale după tatăl său  defunctul  IURA  DANIEL CNP 1690117310011  decedat în
localitatea CASTALLA –ALICANTE SPANIA  la data de 15.07.2008 ,cu ultimul domiciliu în
localitatera Băiţa de sub Codru nr.237/2. precum şi pentru încheierea unui act de partaj.

Articolul 2. Prezenta se comunică:
-Domnului POP GHEORGHE Băiţa de sub Codru nr.5.
-Biroului notarului  public .
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN    DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 12.01.2010.
Nr.6.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui curator

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

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul POP GHEORGHE din localitatea Băiţa de sub Codru nr.5
legitimat cu CI  seria MM nr.082158 CNP  1410128240019 se numeşte în calitate de curator  în
vederea reprezentarii minorilor;

- IURA SERGIU-RAFAEL-domiciliat în Băiţa de sub Codru nr. 237/2 certificat de naştere
seria NZ nr.875650 CNP 1960525245051.

- IURA SIMINA-DAMARIS domiciliată în Băiţa de sub Codru nr. 237/2 certificat de
naştere seria NX nr.138694 CNP 2980729245021.

- IURA RAHELA-IOANA domiciliată în Băiţa de sub Codru nr. 237/2 certificat de naştere
seria NX nr.681491 CNP 2991012245047,în vederea cumpărării unor imobile de pe raza
judeţului MARAMUREŞ.

Articolul 2. Prezenta se comunică:
-Domnului POP GHEORGHE Băiţa de sub Codru nr.5.
-Biroului notarului  public .
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN    DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 12.01.2010.
Nr.10.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui curator

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

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul POP GHEORGHE din localitatea Băiţa de sub Codru nr.5
legitimat cu CI  seria MM nr.082158 CNP  1410128240019 se numeşte în calitate de curator  în
vederea reprezentarii minorilor;

- IURA SERGIU-RAFAEL-domiciliat în Băiţa de sub Codru nr. 237/2 certificat de naştere
seria NZ nr.875650 CNP 1960525245051.

- IURA SIMINA-DAMARIS domiciliată în Băiţa de sub Codru nr. 237/2 certificat de
naştere seria NX nr.138694 CNP 2980729245021.

- IURA RAHELA-IOANA domiciliată în Băiţa de sub Codru nr. 237/2 certificat de naştere
seria NX nr.681491 CNP 2991012245047,la vânzarea terenului  în suprafaţă de 5.047 mp situat
în localitatea TĂMAIA înscris în CF 804  TĂMAIA.

Articolul 2. Prezenta se comunică:
-Domnului POP GHEORGHE Băiţa de sub Codru nr.5.
-Biroului notarului  public .
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN    DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 12.01.2010.
Nr.7.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui curator

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

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul POP GHEORGHE din localitatea Băiţa de sub Codru nr.5
legitimat cu CI  seria MM nr.082158 CNP  1410128240019 se numeşte în calitate de curator  în
vederea asistării minorei IURA NATALIA-ANDREEA domiciliată în Băiţa de sub Codru nr.
237/2 legitimat  cu CI seria MM nr.464940,CNP 2950227245023, la vânzarea terenului în
suprafaţă de 5.047 mp situat în localitatea TĂMAIA ,înscris în CF 804 TĂMAIA.

Articolul 2. Prezenta se comunică:
-Domnului POP GHEORGHE Băiţa de sub Codru nr.5.
-Biroului notarului  public .
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN    DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 12.01.2010.
Nr.8.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui curator

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

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul POP GHEORGHE din localitatea Băiţa de sub Codru nr.5
legitimat cu CI  seria MM nr.082158 CNP  1410128240019 se numeşte în calitate de curator  în
vederea asistării minorei IURA NATALIA-ANDREEA domiciliată în Băiţa de sub Codru nr.
237/2 legitimat  cu CI seria MM nr.464940,CNP 2950227245023, în cadrul dezbaterii
procedurii succesorale după tatăl său  defunctul  IURA  DANIEL CNP 1690117310011  decedat
în localitatea CASTALLA –ALICANTE SPANIA  la data de 15.07.2008 ,cu ultimul domiciliu în
localitatera Băiţa de sub Codru nr.237/2. precum şi pentru încheierea unui act de partaj.

Articolul 2. Prezenta se comunică:
-Domnului POP GHEORGHE Băiţa de sub Codru nr.5.
-Biroului notarului  public .
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN    DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 12.01.2010.
Nr.5.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui curator

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

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul POP GHEORGHE din localitatea Băiţa de sub Codru nr.5
legitimat cu CI  seria MM nr.082158 CNP  1410128240019 se numeşte în calitate de curator  în
vederea asistării minorei IURA NATALIA-ANDREEA domiciliată în Băiţa de sub Codru nr.
237/2 legitimat  cu CI seria MM nr.464940,CNP 2950227245023, în vederea cumpărării unor
imobile de pe raza judeţuluiu MARAMUREŞ.

Articolul 2. Prezenta se comunică:
-Domnului POP GHEORGHE Băiţa de sub Codru nr.5.
-Biroului notarului  public .
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN    DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 12.01.2010.
Nr.9.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui curator

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

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Doamna POP FLOARE din localitatea Băiţa de sub Codru nr.141
legitimat cu CI  seria MM nr.371835 CNP 2471013243670 se numeşte în calitate de curator  în
vederea asistării minorului  ŞOFRON CĂLIN -LUCIAN domiciliat în comuna BOGDAN sat
Babţa nr.15,judeţul SATU MARE legitimat  cu CI seria SM nr.321628,CNP 1940530245020, în
vederea schimbării domiciliului în localitatea Băiţa de sub Codru nr. 141 judeţul
MARAMUREŞ.

Articolul 2. Prezenta se comunică:
-Doamnei POP FLOARE din Băiţa de sub Codru nr.141.
-SPCEP-ULMENI
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN    DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 13.05.2010.
Nr.100.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încuviinţarea unui minor să semneze  o procură notarială

Având în vedere prevederile  art. 152 litera c din Codul familiei;
In temeiul prevederilor articolului 63,aliniatul 1 litera “ a ”,aliniatul 2,art.68 şi art.115

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se încuviinţează minora   IURA NATALIA-ANDREEA născută la data de
27.02.1995 în municipiul BAIA MARE, domiciliată în  Băiţa de sub Codru nr. 237/2 legitimat  cu CI
seria MM nr.464940,CNP 2950227245023,să semneze asistată de către curatorul POP GHEORGHE
cetăţean român, domiciliat în Băiţa de sub Codru nr.5 legitimat cu CI  seria MM nr.082158 eliberat de
poliţia ULMENI la data de 29.10.2001, CNP  1410128240019 ,o procură notarială prin care să
împuternicească o terţă persoană  ca pentru  ea şi-n  numele ei ,să vândă  către primăria  FĂRCAŞA
cota ei de proprietate dobândită cu titlu de moştenire  după defunctul IURA  DANIEL CNP
1690117310011, decedat în localitatea CASTALLA –ALICANTE SPANIA  la data de 15.07.2008
,cu ultimul domiciliu în localitatera Băiţa de sub Codru nr.237/2,din imobilul în natură  teren în
suprafaţă de 5047 mp,situat  în localitatea TĂMAIA,înscris în CF 804 TĂMAIA,la preţul negociat cu
primăria FĂRCAŞA.

Articolul 2. Prezenta se comunică:
-Domnului POP GHEORGHE Băiţa de sub Codru nr.5.
-Minorei IURA NATALI-ANDREEA-Băiţa de sub Codru nr. 237/2
-Biroului notarului  public
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN    DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 13.01.2010.
Nr.12.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încuviinţarea unui curator de a deschide conturii

pe numele minorilor pe care îi asistă sau îi reprezintă

Având în vedere prevederile  art. 152 litera c din Codul familiei;
In temeiul prevederilor articolului 63,aliniatul 1 litera “ a ”,aliniatul 2,art.68 şi art.115

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se încuviinţează domnul POP GHEORGHE din localitatea Băiţa de sub
Codru nr.5 legitimat cu CI  seria MM nr.082158 CNP  1410128240019 să deschidă conturi bancare
pe numele minorilor minorilor;

- IURA NATALIA-ANDREEA domiciliată în  Băiţa de sub Codru nr. 237/2 legitimat  cu CI
seria MM nr.464940,CNP 2950227245023,

- IURA SERGIU-RAFAEL-domiciliat în Băiţa de sub Codru nr. 237/2 certificat de naştere
seria NZ nr.875650 CNP 1960525245051,

- IURA SIMINA-DAMARIS domiciliată în Băiţa de sub Codru nr. 237/2 certificat de
naştere seria NX nr.138694 CNP 2980729245021,

- IURA RAHELA-IOANA domiciliată în Băiţa de sub Codru nr. 237/2 certificat de
naştere seria NX nr.681491 CNP 2991012245047,la  SC  BCR SA sucursala BAIA MARE,să depună
sumele de bani cu titlu de preţ  în urma vânzării terenului în suprafaţă de 5047 mp,situat în localitatea
TĂMAIA ,către  Primăria comunei FĂRCAŞA .

Articolul 2.Deasemenea domnul POP GHEORGHE se încuviinţează  să ridice din
conturile deschise pe numele minorilor mai sus menţionaţi ,orice sume de bani ce vor fi necesare
pentru cumpărarea  pe numele minorilor  a unor imobile pe raza judeţului MARAMUREŞ.

Articolul 3. Prezenta se comunică:
-Domnului POP GHEORGHE Băiţa de sub Codru nr.5.
-Biroului notarului  public
-Instituţiei bancare SC BCR SA Maramureş
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN    DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 13.01.2010.
Nr.11.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului  de muncă a doamnei POP ANA

având funcţia   de asistent personal

Având în vedere  certificatul nr.63977/2010 eliberat de către comisia judeţeană
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramureş,privind pe POP CIPRIAN din Băiţa de
sub Codru nr. 270;

Având în vedere prevederile art. 55 aliniatul 1  litera”j” din C.M.
In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 literele ”c şi

e”, 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. Incepând cu data de 30 septembrie 2010 încetează contractul de
muncă a doamnei POP ANA din localitatea BAIŢA DE SUB CODRU   nr.270, îndeplinind
până la această dată funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap POP CIPRIAN din
localitatea BĂIŢA DE SUB CODRU nr.270.

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei POP ANA din BĂIŢA DE SUB CODRU  nr. 270.
- Domnului POP CIPRIAN –din Băiţa de sub Codru nr. 270
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec.GHIŢĂ   GHEORGHE
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 25.10.2010.
Nr.148.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a domnului VLAD GHEORGHE

Având în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr. 21/2010
încheiată cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de muncă ;

Având în vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii;
In temeiul prevederilor  articolelor art.63 aliniatul 1 litera “d”,aliniatul 5 litera

“e” 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. Incepând cu data de 30 noiembrie 2010 încetează contractul de muncă a
domnului  VLAD GHEORGHE, muncitor necalificat.
. 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 VLAD GHEORGHE din  BĂIŢA DE SUB CODRU nr.491.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 02.12.2010.
Nr.176.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a domnului  VICEAN FLORIN

Având în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr. 21/2010
încheiată cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de muncă ;

Având în vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii;
In temeiul prevederilor  articolelor art.63 aliniatul 1 litera “d”,aliniatul 5 litera

“e” 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. Incepând cu data de 30 noiembrie 2010 încetează contractul de muncă a
domnului  VICEAN FLORIN, muncitor necalificat.
. 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 din  BĂIŢA DE SUB CODRU nr.606.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 02.12.2010.
Nr.175.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a domnului POP VALENTIN

Având în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr. 21/2010
încheiată cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de muncă ;

Având în vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii;
In temeiul prevederilor  articolelor art.63 aliniatul 1 litera “d”,aliniatul 5 litera

“e” 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. Incepând cu data de 30 noiembrie 2010 încetează contractul de muncă a
domnului  POP VALENTIN , muncitor necalificat.
. 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 din  BĂIŢA DE SUB CODRU nr.245.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 02.12.2010.
Nr.174.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a domnului  NYAKO ANDREI

Având în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr.21/2010
încheiată cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de muncă ;

Având în vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii;
In temeiul prevederilor  articolelor art.63 aliniatul 1 litera “d”,aliniatul 5 litera

“e” 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. Incepând cu data de 30 noiembrie 2010 încetează contractul de muncă a
domnului  NYAKO ANDREI , muncitor necalificat.
. 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 NYAKO ANDREI din  BĂIŢA DE SUB CODRU nr.603.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec.GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 02.12.2010.
Nr.173.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a domnului MUGUR DĂNUŢ-ADRIAN

Având în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr. 21/2010
încheiată cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de muncă ;

Având în vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii;
In temeiul prevederilor  articolelor art.63 aliniatul 1 litera “d”,aliniatul 5 litera

“e” 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. Incepând cu data de 30 noiembrie 2010 încetează contractul de muncă a
domnului  MUGUR DĂNUŢ-ADRIAN, muncitor necalificat.
. 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 MUGUR DĂNUŢ-ADRIAN din URMENIŞ  nr.44.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec.GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 02.12.2010.
Nr.177.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a domnului CHIORAN VASILE

Având în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr. 21/2010
încheiată cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de muncă ;

Având în vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii;
In temeiul prevederilor  articolelor art.63 aliniatul 1 litera “d”,aliniatul 5 litera

“e” 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. Incepând cu data de 30 noiembrie 2010 încetează contractul de muncă a
domnului  CHIORAN VASILE, muncitor necalificat.
. 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 CHIORAN  VASILE din URMENIŞ  nr.34.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec.GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 02.12.2010.
Nr.178.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a domnului

DRAGOŞ TRAIAN

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie a unor
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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;

D I S P U N E :

Articolul 1. Începând cu 01.01.2010,domnul DRAGOŞ TRAIAN-funcţionar public- se
reîncadrează în funcţia de “SECRETAR AL COMUNEI “,gradul 1.

Articolul 2. Pentru anul 2010 domnul DRAGOŞ TRAIAN ,beneficiază de un salariul lunar
constând din următoarele;

- salariu de bază în sumă de 1976 lei.
- spor pentru condiţii vătămătoare în sumă de 159 lei
- sume compensatorii în sumă de 125 lei

Total drepturii salariale 2260 lei
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului DRAGOŞ TRAIAN

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.01.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 26.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a domnului

VANCA GHEORGHE

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie a unor
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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;

D I S P U N E :

Articolul 1. Începând cu 01.01.2010,domnul VANCA GHEORGHE –funcţionar public- se
reîncadrează în funcţia de “Referent ,grad profesional  superior,treapta 1 de salarizare,gradaţia 5”-
“contabil”.

Articolul 2. Pentru anul 2010 domnul VANCA GHEORGHE ,beneficiază de un salariul
lunar constând din următoarele;

- salariu de bază în sumă de 1198 lei.
- spor pentru condiţii vătămătoare în sumă de 96 lei
- sume compensatorii în sumă de 276 lei

Total drepturii salariale 1570 lei
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului  VANCA GHEORGHE

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.01.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 27.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a domnului

VANCA GHEORGHE

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie a unor
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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;

D I S P U N E :

Articolul 1. Începând cu 01.01.2010,domnul VANCA GHEORGHE –funcţionar public- se
reîncadrează în funcţia de “Referent ,grad profesional  superior,treapta 1 de salarizare,gradaţia 5”-
“contabil”.

Articolul 2. Pentru anul 2010 domnul VANCA GHEORGHE ,beneficiază de un salariul
lunar constând din următoarele;

- salariu de bază în sumă de 1234 lei.
- spor pentru condiţii vătămătoare în sumă de 110 lei
- sume compensatorii în sumă de 420 lei

Total drepturii salariale 1764 lei
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului  VANCA GHEORGHE

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.01.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 27.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a doamnei

RUS CRISTELUŢA-IULIANA

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie a unor
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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;

D I S P U N E :

Articolul 1. Începând cu 01.01.2010,doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA-funcţionar
public, se reîncadrează în funcţia de “Referent ,grad profesional principal ,treapta 3 de
salarizare,gradaţia 3”-casier.

Articolul 2. Pentru anul 2010 doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA ,beneficiază de un
salariul lunar constând din următoarele;

- salariu de bază în sumă de 852 lei.
- spor pentru condiţii vătămătoare în sumă de 74lei

Total drepturii salariale 926 lei
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei RUS CRISTELUŢA-IULIANA

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.01.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 29.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a doamnei

CUREU MARINELA

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie a unor
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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;

D I S P U N E :

Articolul 1. Începând cu 01.01.2010,doamna CUREU MARINELA-personal contractual,
se reîncadrează în funcţia de “Referent ,inspector II,gradaţia 5”- protecţie socială.

Articolul 2. Pentru anul 2010 doamna CUREU MARINELA ,beneficiază de un salariul
lunar constând din următoarele;

- salariu de bază în sumă de 841 lei.
- spor pentru condiţii vătămătoare în sumă de 67 lei

Total drepturii salariale 908 lei
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei CUREU MARINELA

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.01.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 30.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a doamnei

DUMUŢA  MARIA

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie a unor
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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;

D I S P U N E :

Articolul 1. Începând cu 01.01.2010,doamna DUMUŢA MARIA-funcţionar public- se
reîncadrează în funcţia publică de “Referent ,grad profesional  superior,treapta 1 de
salarizare,gradaţia 5” -agent agricol.

Articolul 2. Pentru anul 2010 doamna DUMUŢA MARIA ,beneficiază de un salariul
lunar constând din următoarele;

- salariu de bază în sumă de 1198 lei.
- spor pentru condiţii vătămătoare în sumă de 96lei

Total drepturii salariale 1294 lei
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei DUMUŢA MARIA

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.01.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 28.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a domnului

POP ZAMFIR

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie a unor
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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;

D I S P U N E :

Articolul 1. Începând cu 01.01.2010,domnul POP ZAMFIR-personal contractual, se
reîncadrează în funcţia de “ PAZNIC”,gradaţia  5”.-POLIŢIST COMUNITAR

Articolul 2. Pentru anul 2010 domnul  POP ZAMFIR ,beneficiază de un salariul lunar
constând din următoarele;

- salariu de bază în sumă de 816 lei.
- Spor de noapte  în sumă de      98 lei

Total drepturii salariale 914 lei
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului  POP ZAMFIR

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.01.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 33.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a doamnei

DUMUŢA MĂRIOARA

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie a unor
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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;

D I S P U N E :

Articolul 1. Începând cu 01.01.2010,doamna DUMUŢA MĂRIOARA-personal
contractual, se reîncadrează în funcţia de “GUARD,gradaţia  bază”.

Articolul 2. Pentru anul 2010 doamna DUMUŢA MĂRIOARA ,beneficiază de un
salariul lunar constând din următoarele;

- salariu de bază în sumă de 705 lei.
Total drepturii salariale 705 lei

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei DUMUŢA MĂRIOARA

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.01.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 31.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a doamnei

POP LUCICA

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie a unor
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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;

D I S P U N E :

Articolul 1. Începând cu 01.01.2010,doamna POP LUCICA-personal contractual- se
reîncadrează în funcţia publică de “BIBLIOTECAR  treapta  I ,gradaţia 5”.

Articolul 2. Pentru anul 2010 doamna  POP LUCICA ,beneficiază de un salariul lunar
constând din următoarele;

- salariu de bază în sumă de 1029 lei.
Total drepturii salariale 1029 lei

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei POP LUCICA

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.01.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 32.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a doamnei

VANCA ALEXANDRINA

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie a unor
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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;

D I S P U N E :

Articolul 1. Începând cu 01.01.2010,doamna VANCA ALEXANDRINA-personal
contractual- se reîncadrează în funcţia de “ASISTENT MEDICAL -debutant ,”-asistent personal al
persoanei cu handicap VANCA  FLORIN-IONUŢ-GABRIEL-NICOLAE,din BAITA DE SUB
CODRU nr. 241.

Articolul 2. Pentru anul 2010 doamna VANCA ALEXANDRINA ,beneficiază de un
salariul lunar constând din următoarele;

- salariu de bază în sumă de 756 lei.
Total drepturii salariale 756 lei

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei VANCA ALEXANDRINA

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.01.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 38.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a doamnei

RUS ANCUŢA -ADRIANA

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie a unor
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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;

D I S P U N E :

Articolul 1. Începând cu 01.01.2010,doamna RUS ANCUŢA-ADRIANA-personal
contractual- se reîncadrează în funcţia de “ASISTENT MEDICAL -debutant ,”-asistent personal al
persoanei cu handicap RUS RAHELA-MELISA,din Băiţa de sub Codru nr. 74.

Articolul 2. Pentru anul 2010 doamna  RUS ANCUŢA-ADRIANA ,beneficiază de un
salariul lunar constând din următoarele;

- salariu de bază în sumă de 705 lei.
Total drepturii salariale 705 lei

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei RUS ANCUŢA-ADRIANA

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.01.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 37.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a doamnei

POP ANA

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie a unor
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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;

D I S P U N E :

Articolul 1. Începând cu 01.01.2010,doamna POP ANA -personal contractual- se
reîncadrează în funcţia de “ASISTENT MEDICAL -debutant ,”-asistent personal al persoanei cu

handicap POP CIPRIAN,din Băiţa de sub Codru nr. 270.
Articolul 2. Pentru anul 2010 doamna  POP  ANA ,beneficiază de un salariul lunar

constând din următoarele;
- salariu de bază în sumă de 725 lei.
Total drepturii salariale 725 lei

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei POP ANA

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.01.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 34.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a domnului

LIBOTEAN  JENUC

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie a unor
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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;

D I S P U N E :

Articolul 1. Începând cu 01.01.2010,domnul LIBOTEAN JENUC-personal contractual-
se reîncadrează în funcţia de “ASISTENT MEDICAL -debutant ,”-asistent personal al persoanei cu
handicap  POP ANA,din BAITA DE SUB CODRU nr. 718.

Articolul 2. Pentru anul 2010 domnul POP TRAIAN ,beneficiază de un salariul lunar
constând din următoarele;

- salariu de bază în sumă de 756 lei.
Total drepturii salariale 756 lei

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului LIBOTEAN JENUC

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.01.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 40.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a doamnei

BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie a unor
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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;

D I S P U N E :

Articolul 1. Începând cu 01.01.2010,doamna BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA-personal
contractual- se reîncadrează în funcţia de “ASISTENT MEDICAL -debutant ,”-asistent personal al
persoanei cu handicap BLIDAR ALINA-MARIA,din URMENIŞ nr. 76.

Articolul 2. Pentru anul 2010 doamna BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA ,beneficiază
de un salariul lunar constând din următoarele;

- salariu de bază în sumă de 705 lei.
Total drepturii salariale 705 lei

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.01.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 36.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a domnului

POP   TRAIAN

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie a unor
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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;

D I S P U N E :

Articolul 1. Începând cu 01.01.2010,domnul POP TRAIAN-personal contractual- se
reîncadrează în funcţia de “ASISTENT MEDICAL -debutant ,”-asistent personal al persoanei cu
handicap  POP ANA,din BAITA DE SUB CODRU nr. 633.

Articolul 2. Pentru anul 2010 domnul POP TRAIAN ,beneficiază de un salariul lunar
constând din următoarele;

- salariu de bază în sumă de 756 lei.
Total drepturii salariale 756 lei

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului POP TRAIAN

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.01.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 39.





ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
privind rectificarea unor rubrici din actele de stare civila

Avand in vedere cererea domnului Podină  Vasile domiciliat in Băiţa de sub Codru nr.
236,judeţul Maramureş , inregistrata sub nr. 10.013 din 27.01.2010, insotita de actele doveditoare
depuse la dosar, prin care solicita rectificarea actului de căsătorie nr.8/1951 privind pe PODINĂ
VASILE şi PODINĂ MARIA, inregistrat in registrele de stare civila , „pentru căsătorii„ ale
comunei  Băiţa de sub Codru, precum si referatul compartimentului de stare civila in care se
propune aprobarea cererii ;

Având în vedere AVIZUL  Direcţiei  Judeţene de Evidenţă Informatizată a Persoanelor –
Serviciul de Stare Civilă;

In conformitate cu prevederile art.61 aliniatele 1-3 din Legea nr.119/1996 cu privire la
actele de stare civila cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

In temeiul prevederilor articolului 63 al. 2 art. 68 al 1 si a articolului 115 al.1 litera „b”
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata ;

Primarul comunei  Băiţa de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Admite cererea domnului PODINĂ VASILE  si in consecinta dispune
rectificarea actului de căsătorie nr. 8/1951, inregistrat in actele de „căsătorii” ale comunei Băiţa
de sub Codru,privind pe PODINĂ AUREL şi PODINĂ MARIA in sensul ca la rubrica
prenumele tatălui soţiei se va trece corect „VASILE ” in loc de „ MIHAI”.cum din eroare a fost
trecut.

Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
secretarul comunei-ofiter de stare civila.-

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Serviciul Public Comunitar Judetean  de Evidenta Persoanelor Maramures
- Domnului PODINĂ VASILE

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codrui
La .01.2010
Nr._______.





ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
privind rectificarea unor rubrici din actele de stare civila

Avand in vedere cererea doamnei POP MARIORA domiciliată in Băiţa de sub Codru nr.
125,judeţul Maramureş , inregistrata sub nr. 10.088 din 27.01.2010, insotita de actele doveditoare
depuse la dosar, prin care solicita rectificarea actului de căsătorie nr.3/1979 privind pe POP
DUMITRU şi POP MARIORA,precum şi actul de naştere al lui POP MARIORA inregistrat in
registrele de stare civila , „pentru căsătorii şi naşterii ale comunei  Băiţa de sub Codru, precum si
referatul compartimentului de stare civila in care se propune aprobarea cererii ;

Având în vedere AVIZUL nr. 62332/2010 a Direcţiei  Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
–Serviciul de Stare Civilă;

In conformitate cu prevederile art.61 aliniatele 1-3 din Legea nr.119/1996 cu privire la
actele de stare civila cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

In temeiul prevederilor articolului 63 al. 2 art. 68 al 1 si a articolului 115 al.1 litera „b”
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata ;

Primarul comunei  Băiţa de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Admite cererea doamnei POP MARIORA si in consecinta dispune
rectificarea actului de căsătorie nr. 3/1979 , inregistrat in actele de „căsătorii” ale comunei Băiţa
de sub Codru,privind pe POP DUMITRU  şi POP MARIORA ,precum şi în actul de naştere nr.
42/1961 privind pe POP MARIORA in sensul ca la rubrica prenumele mamei soţiei, respectiv al
copilului  se va trece corect „VERONA ” in loc de „VIORICA”,cum din eroare a fost trecut.

Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
secretarul comunei-ofiter de stare civila.-

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Serviciul Public Comunitar Judetean  de Evidenta Persoanelor Maramures
- Doamnei POP MARIORA-Băiţa de sub Codru nr. 125.

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codrui
la 15.09.2010
Nr.139.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire la modificarea salariului

domnului POP ZAMFIR-agent de pază-

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a
personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie
a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

Având în vedere modificarea graficului de efectuare a serviciului de pază de către
agentul comunitar;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Incepand cu data de 1 IULIE 2010 domnului POP ZAMFIR –
personal contractual, încadrat în funcţia de “AGENT COMUNITAR”,gradaţia  5”. i se
stabileşte un salariu de bază de 816 lei,în care este inclus sporul de vechime în muncă .

Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :
- Domnului POP ZAMFIR
- Compartimentului resurse umane
- Compartimentului financiar-contabil.
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 30.07.2010.
Nr.133



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încadrarea în funcţie a doamnei

CHIRIGUŢ FLORICA

Având în vedere cererea doamnei CHIRIGUŢ FLORICA din localitatea BĂIŢA DE
SUB CODRU  NR. 342 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal al persoanei cu

handicap  grav, CHIRIGUŢ VICTORIA-CORNELIA din localitatea  Băiţa de sub codru  nr. 342;
Având în vedere prevederile art. 34,35 aliniatul1 şi art.36 din Legea nr. 448/2006 a

H.G.României nr.427/2001,modificată şi completată prin HGR. Nr. 463/2005, 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;
Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului

plătit din fonduri publice;
In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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;

D I S P U N E :

Articolul 1. Începând cu 10.11.2010,doamna CHIRIGUŢ FLORICA din Băiţa de sub
Codru 343, se încadrează în funcţia de “ASISTENT MEDICAL -debutant ,” -personal contractual-
asistent personal al persoanei cu handicap CHIRIGUŢ VICTORIA -CORNELIA,din Băiţa de sub
Codru nr. 342.

Articolul 2. Pentru anul 2010 doamna CHIRIGUŢ FLORICA ,beneficiază de un salariul
lunar constând din următoarele;

- salariu de bază în sumă de 630 lei.
-spor pentru vechime în muncă în procent de 5% în sumă de 32 lei.
Total drepturii salariale 662 lei

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei CHIRIGUŢ FLORICA-Băiţa de sub codru nr.342.

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 22.11.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.169 .





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 legii nr. 330/2009 privind salarizarea  unitară a

personalului  plătit din fonduri publice;
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 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 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. Incepând cu data de 03.03 2010 domnul POP VALENTIN –din Băiţa
de sub Codru nr. 245, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor lucrări de
dezvoltare a comunităţii locale.

Salariul lunar stabilit  este în sumă de 705 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 de sub Codru nr. 245..
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 03.03.2010.
Nr.54



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului VLAD GHEORGHE

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009 privind salarizarea  unitară a

personalului  plătit din fonduri publice;
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 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 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. Incepând cu data de 03.03 2010 domnul VLAD GHEORGHE –din
Băiţa de sub Codru nr. 491, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor
lucrări de dezvoltare a comunităţii locale.

Salariul lunar stabilit  este în sumă de 705 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 VLAD GHEORGHE –Băiţa de sub Codru nr. 491.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 03.03.2010.
Nr.57



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 legii nr. 330/2009 privind salarizarea  unitară a

personalului  plătit din fonduri publice;
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 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 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. Incepând cu data de 03.03 2010 domnul VICEAN FLORIN –din
Băiţa de sub Codru nr. 606, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor
lucrări de dezvoltare a comunităţii locale.

Salariul lunar stabilit  este în sumă de 705 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 de sub Codru nr. 606.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 03.03.2010.
Nr.56



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului NYAKO ANDREI

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009 privind salarizarea  unitară a

personalului  plătit din fonduri publice;
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 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 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. Incepând cu data de 03.03 2010 domnul NYAKO ANDREI –din
Băiţa de sub Codru nr. 603, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor
lucrări de dezvoltare a comunităţii locale.

Salariul lunar stabilit  este în sumă de 705 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 NYAKO ANDREI –Băiţa de sub Codru nr. 603.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 03.03.2010.
Nr.55



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului MUGUR DĂNUŢ-ADRIAN

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009 privind salarizarea  unitară a

personalului  plătit din fonduri publice;
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 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 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. Incepând cu data de 03.03.2010 domnul MUGUR DĂNUŢ-
ADRIAN –din URMENIŞ  nr. 44, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării
unor lucrări de dezvoltare a comunităţii locale.

Salariul lunar stabilit  este în sumă de 705 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 MUGUR DĂNUŢ-ADRIAN –URMENIŞ NR. 44..
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 03.03.2010.
Nr.58



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului CHIORAN VASILE

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009 privind salarizarea  unitară a

personalului  plătit din fonduri publice;
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 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 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. Incepând cu data de 03.03.2010 domnul CHIORAN VASILE –din
URMENIŞ  nr. 34, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor lucrări de
dezvoltare a comunităţii locale.

Salariul lunar stabilit  este în sumă de 705 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 CHIORAN VASILE –URMENIŞ NR. 34..
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 03.03.2010.
Nr.59



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la desemnarea unei persoane   în vederea gestionării şi distribuirea

unor produse alimentare

Având în vedere prevederile art. 6-7 şi art.2 şi 5  din anexca la   HGR.nr.600/2009
privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie
comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România si atributiile
institutiilor implicate în planul ;

In temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1, litera „d”,aliniatul 5 litera „c”, si
articolului  115 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale ,
republicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1.Pentru preluarea ,gestionarea şi  distribuirea produselor alimentare, se
desemnează domnul POP  DUMITRU-referent – compartiment cămin cultural.

Articolul 2.  Produsele ce se vor primii ,vor fi depozitate într-o încăpere aflată în incinta
căminului cultural din localitatea Băiţa de sub Codru.

Articolul 3. Prezenta  dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afişare si se
comunica .

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei judeţene de muncă şi protecţie socială  Maramureş.
- Consiliului judeţean Maramureş.
- Domnului POP DUMITRU- referent

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 20.08.2010.
Nr.137.



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

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 18 martie 2010 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  2010.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar pe

anul 2009.
3.Proiect de hotărâre cu privire la utilizarea unor sume din fondul de rulment.
4. Probleme curente.
5. 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 12.03.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.61



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

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 17 mai 2010 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 2010.
2. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea hotărârii nr.33/2009,privind modificarea

contractului de întreţinere-administrare păşuni comunale.
3.Proiect de hotărâre cu privire la utilizarea unor sume din fondul de rulment.
4. Probleme curente.
5. 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 12.05.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.99.



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

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 16 decembrie 2010 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 2010.
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

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 10.12.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.179



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Privind inventarierea patrimoniului la sfârşitul anului 2010

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 public şi 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 13-20 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; 13-20 decembrie
3. Biblioteca comunală 13-20 decembrie
4.  Materiale PSI 13-20 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 23 decembrie
2010.

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

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECTRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la   10  DECEMBRIE   2010
Nr. 180



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reorganizarea comisiei pentru probleme de apărare

din cadrul primăriei Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevedrile art.60 şi art.61 aliniatele 1-3 din HGR. nr.370/2004 pentru
aprobarea Normelor Metodologice  de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei
naţionale  şi a teroitoriului pentru apărare;

In temeiul prevederilor art.63 alin 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”b”,art. 64 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

D I S P U N E :

Articolul 1. Se reorganizează  comisia pentru probleme de apărare din cadrul primăriei
Băiţa de sub Codru, şi va avea următoarea componenţă :

1.POP ZAMFIR-viceprimar -preşedintele comisiei
2.DRAGOŞ TRAIAN-secretarul comunei -membru
3.POP ZAMFIR-personal poliţie cominitară -membru
4.VANCA GHEORGHE-referent contabil -membru
5.POP DUMITRU-referent cămin cultural -membru
6.RUS CRISTELUŢA-IULIANA –referent casier - secretar al comisiei

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

-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Serviciului de Mobilizare a Economiei şi Pregătire a Teritoriului pentru Apărare

Maramureş.
-Membrilor comisiei.

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 31.05.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.118





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la constituirea comisiei privind organizarea şi desfăşurarea
recensământului populaţiei şi locuinţei

pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru în anul 2011.

Având în vedere prevederile art. 11 aliniatul 2 litera”a”,anexa nr. 1 litera „e” din
HGR. nr.1502/2009   privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi a locuinţelor
din România în anul 2011;

In temeiul prevederilor articolelor 63 aliniatul 1 litera”a”, 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 comunală pentru organizarea şi desfăşurarea
recensământului populaţiei şi locuinţei pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru în anul 2011 ,în
următoarea componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comisie

GHIŢĂ GHEORGHE -primar Preşedinte
POP ZAMFIR -viceprimar Vicepreşedinte
DRAGOŞ TRAIAN -secretar Secretar
DUMUŢA MARIA -Referent stare civilă Membru
MARINCA TRAIAN -Director şcoală Membru
CUREU LUDOVIC - Şef post poliţie Membru
POP AUREL -Învăţător Membru

Articolul 2 . Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei Băiţa de sub Codru şi se comunică :

-Instituţiei Prefectului- judeţului Maramureş
-Membrilor Comisiei

PRIMAR
Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
Secretarul Comunei

Băiţa de sub Codru
la 09.04.2010.
Nr.80.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru luna

noiembrie 2010

Având în vedere prevederile art.16 indice 11 ,a art.16 indice 13 punctul 7 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.56,conform anexei ;

Având în vedere prevederile OUG nr. 86/2010  pentru modificarea  şi completarea  OUG
nr.5/2003,precum şi HGR nr.996/2010 cu privire la modificarea  şi completarea  Normelor Metodologice de
aplicare a Prevederilor OUG.nr. 5/2003.

Având în vedere situaţia centralizatoare cuprinzând  beneficiarii de ajutor pentru
încălzirea locuinţei  lemne întocmită pentru luna noiembrie 2010 ;

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  luna noiembrie
2010 în sumă totală de 2197 lei ,beneficiarilor înscrişi în SITUATIA CENTRALIZATOARE,conform
anexei  la prezenta dispoziţie ,anexă care face parte integrantă din aceasta .

Articolul 2.Plata ajutorului de încălzire pentru luna noiembrie 2010 se va face  în cursul
acestei luni..

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  04.11.2010.

Nr154.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.95
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  NEGREA VASILE URMENIŞ  nr. 120
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 OUG nr. 86/2010  pentru modificarea  şi completarea  OUG
nr.5/2003,precum şi HGR nr.996/2010 cu privire la modificarea  şi completarea  Normelor
Metodologice de aplicare a Prevederilor OUG.nr. 5/2003.

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 lunar
domnului NEGREA VASILE URMENIŞ 120 – beneficiar de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2010-martie 2011 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 2010.

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. 120
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ    GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  04.11.2009.

Nr. 155.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.105
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei VARGA FLORENTINA Băiţa –Codru 615

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 OUG nr. 86/2010  pentru modificarea  şi completarea  OUG
nr.5/2003,precum şi HGR nr.996/2010 cu privire la modificarea  şi completarea  Normelor
Metodologice de aplicare a Prevederilor OUG.nr. 5/2003.

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 în sumă de 58 lei lunar
doamnei VARGA FLORENTINA din Băiţa de sub Codru nr. 615 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2010-martie 2011 în sumă totală de 290 lei .

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2010.

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:
- Doamnei VARGA FLORENTINA –Băiţa de sub Codru nr. 615
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  04.11.2010.

Nr. 162.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.99
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  SILAGHI DĂNUŢ Băiţa –Codru 477

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 OUG nr. 86/2010  pentru modificarea  şi completarea  OUG
nr.5/2003,precum şi HGR nr.996/2010 cu privire la modificarea  şi completarea Normelor
Metodologice de aplicare a Prevederilor OUG.nr. 5/2003.

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 în sumă de 58 lei lunar
domnului SILAGHI DĂNUŢ din Băiţa de sub Codru nr. 477 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2010-martie 2011 în sumă totală de 290 lei .

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2010.

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  SILAGHI DĂNUŢ –Băiţa de sub Codru nr. 477
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  04.11.2010.

Nr. 158.



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 –Codru 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 vedere prevederile OUG nr. 86/2010  pentru modificarea  şi completarea  OUG
nr.5/2003,precum şi HGR nr.996/2010 cu privire la modificarea  şi completarea  Normelor
Metodologice de aplicare a Prevederilor OUG.nr. 5/2003.

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 în sumă de 58 lei lunar
domnului PETRAN DUMITRU din Băiţa de sub Codru nr. 625 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2010-martie 2011 în sumă totală de 290 lei .

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2010.

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  04.11.2010.

Nr. 160.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.101
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  OŞAN MARIN  URMENIŞ  nr. 49
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 OUG nr. 86/2010  pentru modificarea  şi completarea  OUG
nr.5/2003,precum şi HGR nr.996/2010 cu privire la modificarea  şi completarea  Normelor
Metodologice de aplicare a Prevederilor OUG.nr. 5/2003.

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 lunar
domnului OŞAN   MARIN URMENIŞ 49 – beneficiar de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2010-martie 2011 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 2010.

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  OŞAN  MARIN –URMENIŞ NR. 49
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ    GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  04.11.2009.

Nr. 163.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.106
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei IANOŞ NICOLETA Băiţa –Codru 615

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 OUG nr. 86/2010  pentru modificarea  şi completarea  OUG
nr.5/2003,precum şi HGR nr.996/2010 cu privire la modificarea  şi completarea Normelor
Metodologice de aplicare a Prevederilor OUG.nr. 5/2003.

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 în sumă de 58 lei lunar
doamnei  IANOŞ NICOLETA din Băiţa de sub Codru nr. 615 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2010-martie 2011 în sumă totală de 290 lei .

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2010.

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:
- Doamnei IANOŞ NICOLETA –Băiţa de sub Codru nr. 615
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  04.11.2010.

Nr. 161.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.96
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  GHIRIGUŢ DUMITRU Băiţa –Codru 211

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 OUG nr. 86/2010  pentru modificarea  şi completarea  OUG
nr.5/2003,precum şi HGR nr.996/2010 cu privire la modificarea  şi completarea  Normelor
Metodologice de aplicare a Prevederilor OUG.nr. 5/2003.

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 în sumă de 58 lei lunar
domnului GHIRIGUŢ DUMITRU din Băiţa de sub Codru nr. 211 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2010-martie 2011 în sumă totală de 290 lei .

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2010.

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  GHIRIGUŢ DUMITRU –Băiţa de sub Codru nr. 211
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  04.11.2010.

Nr. 157.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.94
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  CHIRIGUŢ  GHEORGHE Băiţa –Codru 369

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 OUG nr. 86/2010  pentru modificarea  şi completarea  OUG
nr.5/2003,precum şi HGR nr.996/2010 cu privire la modificarea  şi completarea  Normelor
Metodologice de aplicare a Prevederilor OUG.nr. 5/2003.

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 în sumă de 58 lei lunar
domnului CHIRIGUŢ GHEORGHE din Băiţa de sub Codru nr. 369 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2010-martie 2011 în sumă totală de 290 lei .

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2010.

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  CHIRIGUŢ GHEORGHE –Băiţa de sub Codru nr. 369
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  04.11.2010.

Nr. 159.



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 vedere prevederile OUG nr. 86/2010  pentru modificarea  şi completarea  OUG
nr.5/2003,precum şi HGR nr.996/2010 cu privire la modificarea  şi completarea  Normelor
Metodologice de aplicare a Prevederilor OUG.nr. 5/2003.

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 2010-martie 2011 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 2010.

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
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ    GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  04.11.2010.

Nr. 156.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

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

perioada ianuarie-martie 2010

Având în vedere prevederile art.16 indice 11 ,a art.16 indice 13 punctul 7 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. 432 ,conform anexei ;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 1 din HGR. Nr. 1286/2008,precum şi a art.1 punctul 8 din
OUG nr. 106/2009;

Având în vedere situaţia centralizatoare cuprinzând  beneficiarii de ajutor pentru încălzirea
locuinţei  lemne întocmită pentru luna noiembrie 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
ianuarie-martie 2010 în sumă totală de 47.010 lei ,beneficiarilor înscrişi în SITUATIA
CENTRALIZATOARE,conform anexei  la prezenta dispoziţie ,anexă care face parte integrantă din
aceasta .

Articolul 2.Plata ajutorului de încălzire pentru luna .
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  60 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
Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  29.01.2010.

Nr .35 .



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru luna

decembrie 2009

Având în vedere prevederile art.16 indice 11 ,a art.16 indice 13 punctul 7 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. 431 ,conform anexei ;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 1 din HGR. Nr. 1286/2008,precum şi a art.1 punctul 8 din
OUG nr. 106/2009;

Având în vedere situaţia centralizatoare cuprinzând  beneficiarii de ajutor pentru încălzirea
locuinţei  lemne întocmită pentru luna noiembrie 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  luna
decembrie 2009 în sumă totală de 15.568 lei ,beneficiarilor înscrişi în SITUATIA
CENTRALIZATOARE,conform anexei  la prezenta dispoziţie ,anexă care face parte integrantă din
aceasta .

Articolul 2.Plata ajutorului de încălzire pentru luna decembrie 2009 se va face  în cursul
lunii ianuarie 2010..

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  04.01.2010.

Nr .1 .



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. 10.064/31.05.2010,a doamnei SAV PAULA-CLAUDIA cu
domiciliul în localitatea SÎNMARTIN str. Mihai Viteazu nr. 3/5 ,judeţul BIHOR,CNP.
2801002245051.

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
836 lei, calculat la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României din ziua
lucrătoare precedentă emiterii prezentei dispoziţii, respectiv la data de 28.05. 2010,
pentru familia d-nei SAV PAULA-CLAUDIA , cu domiciliul în localitatea SÎNMARTIN str.
Mihai Viteazu nr. 3/5 ,judeţul BIHOR,CNP. 2801002245051.

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;
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Maramureş.
-Compartimentului financiar-contabil
-D-nei SAV PAULA-CLAUDIA –SÎNMARTIN str. Mihai Viteazu nr.

3/5 ,judeţul BIHOR.

PRIMAR,

GHIŢĂ  GHEORGHE

AVIZAT  PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

DRAGOŞ    TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  31.05.2010.
Nr.117 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la delegarea atribuţiunilor de încasare

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

Având  în vedere prevederile art. 30 aliniatul 6 şi 7  din legea 273/2007  privind
finanţeler publice locale ;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alineat 1 literele „d”aliniatul 5 litera  „a”  si
ale art. 68  şi art. 115 ali. 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratie publice locale
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Începând cu data de 31 mai 2010 până pe data de 21 iunie 2010 ,se
delegă doamna POP LUCICA- bibliotecar- atribuţiunea de încasare de taxe locale şi alte încasări
la bugetul local , ridicare numerar din Trz. Ulmeni si din venituri extrabugetare cu excepţia
sumelor reprezentând obligaţii bugetare  cu debit ce se evidenţiază în registrele  de rol.

Incasarea taxelor se va efectua pe chitanţier tip stat eliberat de biroul contabilitate
,impozite şi taxe locale de la Primăria comunei Băiţa de sub Codru.

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

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil.
- Domnului POP LUCICA .

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ    GHEORGHE

AVIZAT
pentru legalitate
Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 28 mai 2010.
Nr.115





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la delegarea atribuţiunilor de încasare

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

Având  în vedere prevederile art. 30 aliniatul 6 şi 7  din legea 273/2007  privind
finanţeler publice locale ;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alineat 1 literele „d”aliniatul 5 litera  „a”  si
ale art. 68  şi art. 115 ali. 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratie publice locale
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Începând cu data de 22 noiembrie 2010 până pe data de 31
decembrie 2010 ,se delegă domnul POP DUMITRU –referent  cultural ,atribuţiunea de încasare
a taxei de salubrizare de la persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul comunei Băiţa de sub
Codru.

Incasarea taxelor se va efectua pe chitanţier tip stat eliberat de compartimentul
,financiar contabil din cadrul primărie Băiţa de sub Codru.

Sumele astfel încasate se vor depune la caseria primăriei împreună cu borderoul
de încasare.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil.
- Domnului POP  DUMITRU .

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ    GHEORGHE

AVIZAT
pentru legalitate
Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 22 noiembrie 2010.
Nr.168





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la convocarea consiliului local
în şedinţă de îndată .

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 4 ,art.45 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  de îndată  pentru ziua de 29 DECEMBRIE 2010 ora  12.00.

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 2010.
2. Probleme curente,întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  29.12.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos
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ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  modificarea INDEMNIZAŢIEI domnului BONTEA NICOLAIE

- persoană cu handicap-

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a
personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie
a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

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

Având în vedere prevederile art. 42 aliniatul 4,art. 43 aliniatele 1-3 ,art. 44 litera
„b” din Legea nr. 448/2006,cu modificările şi completările ulterioare,precum şi prevederile art. 3
aliniatul 1 din Normele Metodologice de aplicare a acestei ,aprobate cu HGR.
427/2001,modificată deasemenea cu HGR. Nr. 463/2005;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 10/2008,cu
privire la drepturile salariale ce se acordă personalului contractual din sectorul bugetar în anul
2008;

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 01.01.2010 domnul BONTEA NICOLAIE din
localitatea  Băiţa de sub Codru  nr. 667, persoană cu handicap,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de 534 lei .

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului BONTEA NICOLAIE-Băiţa de sub Codru nr.667.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 29.01.2010.
Nr.41.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  modificarea INDEMNIZAŢIEI domnului SABOU IOAN

- persoană cu handicap-

Având în vedere prevederile legii nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a
personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  OUG nr. 1/2010 cu privire la reîncadrarea în funcţie
a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariului acestora;

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

Având în vedere prevederile art. 42 aliniatul 4,art. 43 aliniatele 1-3 ,art. 44 litera
„b” din Legea nr. 448/2006,cu modificările şi completările ulterioare,precum şi prevederile art. 3
aliniatul 1 din Normele Metodologice de aplicare a acestei ,aprobate cu HGR.
427/2001,modificată deasemenea cu HGR. Nr. 463/2005;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 10/2008,cu
privire la drepturile salariale ce se acordă personalului contractual din sectorul bugetar în anul
2008;

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 01.01.2010 domnul SABOU IOAN din
localitatea  Băiţa de sub Codru  nr. 129, persoană cu handicap,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de 534 lei .

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului SABOU IOAN-Băiţa de sub Codru nr.129.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 29.01.2010.
Nr.42.
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