
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

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

MARTIE 2011

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.61,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  MARTIE 2011 ;

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 MARTIE
2011 în sumă totală de 2395 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  ianuarie 2011 se va face  în cursul luni
APRILIE 2011 .

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

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  31.03.2011.

Nr.82.



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. 70/2011 privind

măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
Având în vedere prevederile HGR nr.920/2011 privind aprobarea Normelor

Metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de
protecţie socială în perioada sezonului rece;

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 2011-martie 2012 în sumă totală de 290 lei .

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie 2011.

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  30.09.2011.

Nr. .



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

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

noiembrie 2011

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;

Având în vedere prevederile HGR nr.920/2011 privind aprobarea  Normelor Metodologice
de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în
perioada sezonului rece;

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.35,conform anexei ;

Având în vedere situaţia centralizatoare cuprinzând  beneficiarii de ajutor pentru
încălzirea locuinţei cu lemne întocmită pentru luna noiembrie 2011;

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
2011 în sumă totală de 1396 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 2011 se va face  în cursul
lunii decembrie  2011

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

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  23.11.2011.

Nr.135.



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Privind inventarierea patrimoniului la sfârşitul anului 2011

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

Având în vedere prevederile punctului 2 alin 1,punctul 4 alin 1,punctului 6 alin 1-7 din
Normele  privind organizarea  şi efectuarea inventarierii  elementelor de natura activelor ,datoriilor şi
capitalurilor.,aprobate prin Ordinului nr. 2861/2009 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 7-16 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; 7-09 decembrie
3. Biblioteca comunală 12-14 decembrie
4.  Materiale PSI 15-16 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 20 decembrie
2011.

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   06  DECEMBRIE   2011
Nr. 137



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la constituirea comisiei în vederea examinării candidaţilor

înscrişi la concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului de
GUARD

Având în vedere prevederile art.26 alin.7-8 din legea-cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice;

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se  constituie comisia de examinare a candidaţilor înscrişi la
concursul pentru  ocuparea pe perioadă determinată a  postului de GUARD la primăria comunei
Băiţa de sub Codru,în următoarea componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia                   Funcţia în comisie
POP ZAMFIR Viceprimar Presedinte
CUREU MARINELA Consilier personal Secretar
DRAGOŞ TRAIAN Secretar Membru
Articolul 2. Prezenta se comunică :

-Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş
-Membrilor Comisiei

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat
Secretarul Comunei

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ   TRAIAN
la  18.10.2011.
Nr. 130.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea comisiei în vederea examinării candidaţilor

înscrişi la concursul pentru ocuparea pe perioadă nerdeterminată apostului de
REFERENT I (personal contractual),

Având în vedere prevederile art.26 alin.7-8 din legea-cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice;

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se  constituie comisia de examinare a candidaţilor înscrişi la
concursul pentru  ocuparea pe perioadă nedeterminată a  postului de Referent I(personal
contractual) în cadrul compartimentului „dezvoltare local” la primăria comunei Băiţa de sub
Codru,în următoarea componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia                   Funcţia în comisie
DRAGOŞ TRAIAN Secretar Preşedinte
DUMUŢA MARIA Referent Secretar
CRIŞAN CRISTELUŢA Referent Membru
POP ZAMFIR Viceprimar Membru.

Articolul 2. Prezenta se comunică :

-Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş
-Membrilor Comisiei

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat
Secretarul Comunei

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ   TRAIAN
la  14.01.2011.
Nr..



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 30 noiembrie 2011 ora 9 .00.

Şedinţa va avea in sala de sedinte  situată în incinta Caminului cultural ,având următorul
proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectrificarera bugetului local pe anul 2011
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 24.11.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.136



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 27 decembrie 2011 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 2011.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea dispoziţiei nr.139/2011 a primarului

comunei,prin care a fost rectificat bugetul local pe anul 2011.
3. Probleme curente.
4. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 22.12.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.143.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la delegarea atribuţiunilor de ofiţer de stare civilă doamnei

CUREU MARINELA

Având în vedere prevederile art. 3 aliniatul 3 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de
stare civilă,-republicată-cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 2 ,art.65 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 02.05.2011,doamnei CUREU MARINELA  având funcţia de
“ Referent I-,gradaţia 5”-,i se delegă  atribuţiunile de ofiţer de stare civilă în cadrul primăriei comunei
Băiţa de sub Codru.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dierecţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor  Maramureş.
- Doamnei CUREU MARINELA

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 03.02.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 86.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încadrarea în muncă pe perioadă

determinată în funcţia de GUARD(personal de serviciu)
a doamnei  SABOU FLORICA

Având în vedere rezultatele concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată a
postului de GUARD(personal de serviciu) la Primăria comunei Băiţa de sub Codru,până la
revenirea titularului la post;

Având în vedere prevederile Legii nr.284/2010-lege cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice şi Legea nr.285/2010,privind salarizarea  în anul
2011 a personalului plătin din fonduri publice.

Având în vedere prevederile HGR.nr.1193/2010,privind stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată;

Având în vedere prevederile art. 12 alin 2 şi a art.81 litera „a” din Codul muncii;
În temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e” ,art.68

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1.Incepând cu data de 24.10.2011 doamna SABOU  FLORICA se
încadrează în muncă pe perioadă determinată până la revenirea titularului  pe post, în funcţia de
GUARD(personal de serviciu) .

Articolul 2. Salariul de încadrare a  doamnei SABOU  FLORICA se stabileşte la
670 lei .

Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

Prefectului judeţului Maramureş
Doamnei SABOU   FLORICA –Băiţa de sub Codru nr. 7.
Compartimentului financiar contabil.

PRIMAR
Ec.GHIŢĂ   GHEORGHE

.

Avizat
pentru legalitate

SECRETAR
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La  27.10.2011.
Nr.133 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încadrarea în funcţie a doamnei

POP ANDREEA-MARIANA

Având în vedere cererea doamnei POP ANDREEA-MARIANA  cu reşedinţa în localitatea
BĂIŢA DE SUB CODRU  NR. 675 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal al

persoanei  cu handicap grav, VANCA REGHINA din localitatea  Băiţa de sub codru  nr. 679;
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,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 12 aliniatul 2,din C.M;
Având în vedere prevederile legii nr. 284//2010 privind salarizarea unitară a personalului

plătit din fonduri publice,precum şi a prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătin din fondurile publice;

Având în vedere prevederile HGR.nr.1193/2010,privind stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată;

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 22.02.2011,doamna POP ANDREEA-MARIANA cu reşedinţa în
Băiţa de sub Codru 675, se încadrează în funcţia de “ASISTENT MEDICAL -debutant ,” -personal
contractual- ,clasa 8 ,gradaţia 0,coeficient de ierarhizare 1,19, asistent personal al persoanei cu
handicap  VANCA REGHINA,din Băiţa de sub Codru nr. 679.

Articolul 2. Pentru anul 2011 doamna POP ANDREEA-MARIANA ,beneficiază de un
salariul brut lunar constând în sumă de 670 lei.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei VANCA REGHINA-Băiţa de sub codru nr.679.

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 22.02.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.20 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încadrarea în funcţie a doamnei

POP FLORICA

Având în vedere cererea doamnei POP  FLORICA cu reşedinţa în localitatea BĂIŢA DE
SUB CODRU  NR. 11 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal al

persoanei  cu handicap grav, SILADI GHEORGHE din localitatea  Băiţa de sub codru  nr. 578;
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,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 12 aliniatul 2,din C.M;
Având în vedere prevederile legii nr. 284//2010 privind salarizarea unitară a personalului

plătit din fonduri publice,precum şi a prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătin din fondurile publice;

Având în vedere prevederile HGR.nr.1193/2010,privind stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată;

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 02.05.2011,doamna POP FLORICA cu domiciliul în Băiţa de
sub Codru 11, se încadrează în funcţia de “ASISTENT MEDICAL -debutant ,” -personal contractual-
,clasa 8 ,gradaţia 0,coeficient de ierarhizare 1,19, asistent personal al persoanei cu handicap grav
SILADI GHEORGHE,din Băiţa de sub Codru nr. 578.

Articolul 2. Pentru anul 2011 doamna POP FLORICA ,beneficiază de un salariul brut
lunar în sumă de 670 lei.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei POP FLORICA-Băiţa de sub codru nr.11.

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 7.06.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.89 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încadrarea pe perioadă determinată în funcţia de

consilier personal al primarului comunei
a doamnei CUREU MARINELA

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010,lege-cadru privind salarizarea unitară a
personalului  plătit din fonduri publice,a prevederile art.2 din Legea nr. 285/2010  privind salarizarea în
anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere HCL nr.10/2011,cu privire la modificarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate  a primarului comunei.

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,art.66 aliniatul 1-4
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 03.02.2011,doamna CUREU MARINELA se încadrează pe
perioadă determinată-pe durata mandatului primarului- în funcţia de “Consilier personal al Primarului
comunei” Referent I-,gradaţia 5”- clasa de salarizare 24 ,coeficient de ierarhizare 1,77.

Articolul 2. Doamna CUREU MARINELA va beneficia în cursul anului 2011 cu un
salariul lunar de 977 lei constând din următoarele;

- salariu de bază în sumă de 888 lei.
- alte sporurii în sumă de 89 lei

Total drepturii salariale 977 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 03.02.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 4.





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢI
Cu privire la constituirea comisiei de licitatie in vederea

licitarii unui spatiu din domeniul privat al comunei

Având în vedere dispoziţiile hotararii Consiliului local Băiţa de sub Codru
nr.13/28.02.2011 prin care se aproba  organizarea  licitatie pentru inchirierea unui imobil din
domeniul privat al comunei;

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finantelor publice locale, cu
modificarile ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1 litera”e”,a art. 68 şi a art. 115
aliniatul 1 litera „a” si art 123 alineat „2” din legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale,
republicată în M.O al României nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei BAITA DE SUB CODRU judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se constituie comisia pentru  licitarea in vederea inchirierii unui
spatiu de 60 mp  pentru desfacerea activităţii-desfacerea produselor farmaceutice- , imobil
apartinand domeniului privat al comunei, situat in localitatea Băiţa de sub Codru nr.239, în
următoarea componenţă :

1. POP ZAMFIR viceprimar Preşedinte
2. CUREU MARINELA       consilier al primarului secretar
3. MĂRIEŞ IONEL Ing.contructor membru
4. POP DUMITRU consilier local membru
5. RUS CRISTELUŢA referent membru

Articolul 2. Prezenta dispoziţie  se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
comunica cu;

- Instituţia Prefectului judeţului Maramureş
- Membrilor comisiei

PRIMAR,
Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

DRAGOŞ TRAIAN
Băiţa de sub Codru
la 14.03.2011
Nr.54



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIA Nr.______/2011
Cu privire la constituirea comisiei de licitatie in vederea

vanzarii prin licitatie publica a unui teren din domeniul privat al comunei

Având în vedere art.5 si 7 din hotararea Consiliului local _______ prin care se
aproba  vanzarea prin licitatie publica a imobilului – teren intravilan in suprafata de 324 mp -
din domeniul privat al comunei, identificat prin CF 668 a localitatii Arinis, nr.cadastral 1769/6;

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finantelor publice locale, cu
modificarile ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1 litera”e”,a art. 68 şi a art. 115
aliniatul 1 litera „a” si art 123 alineat „2” din legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale,
republicată si modificata;

Primarul comunei  Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş, emite prezenta;

DISPOZITIE :

Articolul 1. În vederea vanzarii terenului intravilan in suprafata de 324 mp - din
domeniul privat al comunei, identificat prin CF 668 a localitatii Băiţa de sub Codru , nr.cadastral
1769/6, se constituie comisia pentru organizarea licitatiei , în următoarea componenţă :

1. viceprimar preşedinte
2. referent memru
3. consilier local membru
4. consilier local membru
5. referent membru

Articolul 2.  Lucrările de secretrariat ale comisiei sunt asigurate de către
secretarul comunei , domnul DRAGOS  TRAIAN.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie  se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
comunica cu;

- Instituţia Prefectului judeţului Maramureş
- Membrilor comisiei

PRIMAR,
Ec.GHIŢĂ GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

DRAGOŞ  TRAIAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a doamnei

BLIDAR JIUCA

Având în vedere prevederile art.7,art.10 şi a art.33 din  legea-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  art.4 din legea nr.285/2011 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile punct. 1 litera „a” şi punct 2 litera”a” din Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;

Având în vedere prevederile HGR.nr.1193/2010,privind stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată;

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 01.01.2011,doamna BLIDAR JIUCA-personal contractual- se
reîncadrează în funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu
handicap BLIDAR ALINA-MARIA,din URMENIŞ nr. 76.-“ gradaţia 3, clasa 15 , coeficient de
ierarhizare-1,41.

Articolul 2. Pentru anul 2011 începând cu luna  ianuarie, doamna  BLIDAR JIUCA
,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 670 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

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 04.02.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 16.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a doamnei

CHIIRIGUT FLORICA
Având în vedere prevederile art.7,art.10 şi a art.33 din  legea-cadru nr. 284/2010 privind

salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile  art.4 din legea nr.285/2011 privind salarizarea în anul 2011 a

personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile punct. 1 litera „a” şi punct 2 litera”a” din Normelor

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;
Având în vedere prevederile HGR.nr.1193/2010,privind stabilirea salariului de bază minim

brut pe ţară garantat în plată;
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 01.01.2011,doamna CHIRIGUŢ FLORICA-personal contractual-
se reîncadrează în funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu
handicap CHIRIGUT VICTORIA din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 342.-“ ,gradaţia 1, clasa
11 , coeficient de ierarhizare-1,28.

Articolul 2. Pentru anul 2011 începând cu luna  ianuarie, doamna  CHIRIGUŢ FLORICA
,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 670 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

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 04.02.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 18.





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 art.7,art.10 ,art.20 punct 4 şi a art.33 din  legea-cadru nr.
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  art.4 din legea nr.285/2011 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile punct. 1 litera „a” şi punct 2 litera”a” din Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;

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 01.01.2011,domnul VANCA GHEORGHE-funcţionar public- se
reîncadrează în funcţia publică de “Referent -grad profesional superior ,gradaţia 5 clasa 34 ,
coeficient de ierarhizare-2.26.

Articolul 2.Pentru exercitarea activităţii de control financiar preventiv domnul VANCA
GHEORGHE beneficiază de 4 clase de salarizare succesive incluse în cele 34 clase de salarizare.

Articolul 3. Pentru anul 2011 începând cu luna  ianuarie, domnul VANCA GHEORGHE
,beneficiază de un salariul brut lunar în sumă de 1521 lei, din care 1065 lei  salar de bază şi 456 lei alte
sporurii ,rezultat prin majorarea cu 15%  a salariului brut lunar la nivelul lunii octombrie 2010 .

Articolul 4. 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 04.02.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr. 6.





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 art.7,art.10 şi a art.33 din  legea-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  art.4 din legea nr.285/2011 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile punct. 1 litera „a” şi punct 2 litera”a” din Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;

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 01.01.2011,doamna DUMUŢA MARIA-funcţionar public- se
reîncadrează în funcţia publică de “Referent -grad profesional superior ,gradaţia 5 clasa 30 ,
coeficient de ierarhizare-2.05.

Articolul 2. Pentru anul 2011 începând cu luna  ianuarie, doamna DUMUŢA  MARIA
,beneficiază de un salariul brut lunar în sumă de 1116 lei, din care 1033 lei  salar de bază şi 83 lei alte
sporurii ,rezultat prin majorarea cu 15%  a salariului brut lunar la nivelul lunii octombrie 2010 .

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 04.02.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 7.





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 art.7,art.10 şi a art.33 din  legea-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  art.4 din legea nr.285/2011 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile punct. 1 litera „a” şi punct 2 litera”a” din Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;

Având în vedere prevederile HGR.nr.1193/2010,privind stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată;

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 01.01.2011,doamna DUMUŢA MĂRIOARA-personal
contractual- se reîncadrează în funcţia de -GUARD-“ clasa 12 ,gradatia --, coeficient de ierarhizare-
1,31.

Articolul 2. Pentru anul 2011 începând cu luna  ianuarie, doamna  DUMUŢA
MĂRIOARA ,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 670 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 04.02.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 10.





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 art.7,art.10 şi a art.33 din  legea-cadru nr. 284/2010 privind

salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile  art.4 din legea nr.285/2011 privind salarizarea în anul 2011 a

personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile punct. 1 litera „a” şi punct 2 litera”a” din Normelor

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;
Având în vedere prevederile HGR.nr.1193/2010,privind stabilirea salariului de bază

minim brut pe ţară garantat în plată;
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 01.01.2011,domnul LIBOTEAN JENUC-personal contractual- se
reîncadrează în funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu
handicap  POP ANA din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 718.-“ gradaţia 4, clasa 16 , coeficient
de ierarhizare-1,45.

Articolul 2. Pentru anul 2011 începând cu luna  ianuarie, domnul LIBOTEAN  JENUC
,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 670 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 04.02.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 15.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a domnului

POP DUMITRU

Având în vedere prevederile art.7,art.10 şi a art.33 din  legea-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  art.4 din legea nr.285/2011 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile punct. 1 litera „a” şi punct 2 litera”a” din Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;

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 01.01.2011,domnul  POP  DUMITRU-personal contractual- se
reîncadrează în funcţia de –referent cultural-“Referent IA ,gradaţia 5 clasa 28 , coeficient de
ierarhizare-1,95.

Articolul 2. Pentru anul 2011 începând cu luna  ianuarie, domnul  POP DUMITRU
,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 936 lei, rezultat prin majorarea cu 15%  a salariului brut
lunar la nivelul lunii octombrie 2010 .

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

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

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 04.02.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 12.





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 art.7,art.10 şi a art.33 din  legea-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  art.4 din legea nr.285/2011 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile punct. 1 litera „a” şi punct 2 litera”a” din Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;

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 01.01.2011,domnul POP  ZAMFIR-personal contractual- se
reîncadrează în funcţia de “PAZNIC”-POLIŢIST LOCAL- ,gradaţia 5 clasa 21 , coeficient de
ierarhizare-1,64.

Articolul 2. Pentru anul 2011 începând cu luna  ianuarie, domnul  POP ZAMFIR
,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 704 lei, rezultat prin majorarea cu 15%  a salariului brut
lunar la nivelul lunii octombrie 2010 .

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 04.02.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 13.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a doamnei

POP AURICA

Având în vedere prevederile art.7,art.10 şi a art.33 din  legea-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  art.4 din legea nr.285/2011 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile punct. 1 litera „a” , punct 2 litera”a” punctul 3 litera „b”din
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;

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 03.02.2011,doamna POP AURICA-funcţionar public- se
reîncadrează în funcţia publică de “Referent -grad profesional superior ,gradaţia 5 clasa 30 ,
coeficient de ierarhizare-2.05.

Articolul 2. Pentru anul 2011 începând cu luna  februarie, doamna POP AURICA
,beneficiază de un salariul brut lunar în sumă de 1116 lei, din care 1033 lei  salar de bază şi 83 lei alte
sporurii ,rezultat prin majorarea cu 15%  a salariului brut lunar la nivelul lunii octombrie 2010 ale unei
funcţii similare din apartatul de specialitate a primarului,întrucât susnumita s-a aflat până la data de 3
februarie 2011 în concediu de îngrijire a copilului.

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

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

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 04.02.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 8.





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 art.7,art.10 şi a art.33 din  legea-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  art.4 din legea nr.285/2011 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile punct. 1 litera „a” şi punct 2 litera”a” din Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;

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 01.01.2011,doamna POP LUCICA-personal contractual- se
reîncadrează în funcţia de -BIBLIOTECAR-“Referent IA ,gradaţia 5 clasa 28 , coeficient de
ierarhizare-1,95.

Articolul 2. Pentru anul 2011 începând cu luna  ianuarie, doamna POP LUCICA
,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 888 lei, rezultat prin majorarea cu 15%  a salariului brut
lunar la nivelul lunii octombrie 2010 .

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 04.02.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 11.





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 art.7,art.10 şi a art.33 din  legea-cadru nr. 284/2010 privind

salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile  art.4 din legea nr.285/2011 privind salarizarea în anul 2011 a

personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile punct. 1 litera „a” şi punct 2 litera”a” din Normelor

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;
Având în vedere prevederile HGR.nr.1193/2010,privind stabilirea salariului de bază minim

brut pe ţară garantat în plată;
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 01.01.2011,domnul POP TRAIAN-personal contractual- se
reîncadrează în funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu
handicap  POP ANA din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 633.-“ gradaţia 4, clasa 16 , coeficient
de ierarhizare-1,45.

Articolul 2. Pentru anul 2011 începând cu luna  ianuarie, domnul  POP TRAIAN
,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 670 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 04.02.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 14.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a doamnei

RUS  CRISTELUŢA

Având în vedere prevederile art.7,art.10 şi a art.33 din  legea-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  art.4 din legea nr.285/2011 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile punct. 1 litera „a” şi punct 2 litera”a” din Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;

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 01.01.2011,doamna RUS  CRISTELUŢA-funcţionar public- se
reîncadrează în funcţia publică de “Referent -grad profesional principal ,gradaţia 3 clasa 24 ,
coeficient de ierarhizare-1.77.

Articolul 2. Pentru anul 2011 începând cu luna  ianuarie, doamna DUMUŢA  MARIA
,beneficiază de un salariul brut lunar în sumă de 799 lei, din care 736 lei  salar de bază şi 63 lei alte
sporurii ,rezultat prin majorarea cu 15%  a salariului brut lunar la nivelul lunii octombrie 2010 .

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

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

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 04.02.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 9.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţie a doamnei

RUS ANCUTA-ADRIANA
Având în vedere prevederile art.7,art.10 şi a art.33 din  legea-cadru nr. 284/2010 privind

salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile  art.4 din legea nr.285/2011 privind salarizarea în anul 2011 a

personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile punct. 1 litera „a” şi punct 2 litera”a” din Normelor

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;
Având în vedere prevederile HGR.nr.1193/2010,privind stabilirea salariului de bază minim

brut pe ţară garantat în plată;
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 01.01.2011,doamna RUS ANCUŢA-ADRIANA-personal
contractual- se reîncadrează în funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al
persoanei cu handicap RUS RAHELA.MELISA din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 74.-“
,gradaţia -, clasa 8 , coeficient de ierarhizare-1,19.

Articolul 2. Pentru anul 2011 începând cu luna  ianuarie, doamna  RUS ANCUŢA-
ADRIANA ,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 670 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 04.02.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 17.





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 art.7,art.10 şi a art.33 din  legea-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  art.4 din legea nr.285/2011 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile punct. 1 litera „a” şi punct 2 litera”a” din Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;

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 01.01.2011,domnul DRAGOŞ TRAIAN-funcţionar public- se
reîncadrează în funcţia de “SECRETAR AL COMUNEI “, clasa 70 gradul 2 coeficient de ierarhizare
5.50.

Articolul 2. Pentru anul 2011 începând cu luna  ianuarie, domnul DRAGOŞ TRAIAN
,beneficiază de un salariul brut lunar de 1949 lei din care salar de bază 1704 lei,alte sporurii 245 lei
,rezultat prin majorarea cu 15%  a salariului brut lunar la nivelul lunii octombrie 2010 .

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 4.02.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 5.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la soluţionarea dosarului cuprinzand notificarea nr.59/N/2002, privind pe petentul
FERENCZ IVAN AVRAHAM cu  domiciliu în Israel, localitatea Nazareth Elit, str.Tabor

nr.34/11, domiciliul ales în România, Baia Mare, str. Progresului nr. 44 A, succesor al defuntei
Ferencz Margareta

Având în vedere notificarea nr. 59/N/2002, depusă la Biroul executorului judecătoresc
Morari Marius din Baia Mare , b-dul Republicii 1/24, si inregistrata la Primaria comunei Arinis, prin
care defuncta Ferencz Margareta solicită in principal restituirea în natură si in subsidiar prin echivalent
valoric a unui imobil de natura teren pe raza comunei Băiţa de sub codru,judetul Maramures, in
suprafata de 7524 mp, inscris in CF 549 a localitatii Băiţa de sub codru, nr.top 109/2;

Având în vedere Sentinta Civila nr. 162/2004 a Tribunalului Maramures
Sectia civila- in dosarul nr.6765/2003 prin care se admite contestatia formulata de petenta Ferencz
Margareta si continuata de fiul ei Ferencz Ivan si se anuleaza Dispozitia nr.129 / 2003 a primarului
comunei Băiţa de sub codru prin care a fost respinsa notificarea nr.59/N/2002;

Având în vedere referatul comisiei interne prin care se propune restituirea in natura a
suprafeţei de teren liber  solicitat în baza cererii nr. 1446/2011 şi în baza actelor depuse la
dosar(dovada calitatii de persoana indreptatita, dovada proprietatii, plan de amplasament,ridicării topo.)

Tinand seama de prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, a H.G. nr.250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
unitara a Legii nr.10/2001 precum si ale Legii nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si
justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza prevederilor art. 68 si ale  art. 115 alin.(1) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş;

DISPUNE:

Articolul 1.- Se restituie in natura  petentului FERENCZ IVAN AVRAHAM cu
domiciliu în Israel, localitatea Nazareth Illit, str.Tabor nr.34/11, domiciliul ales în România, Baia Mare,
str. Progresului nr. 44 A terenul in suprafata de 3567 mp. inscris in CF 549 a localitatii , nr.top 429/b/3,
conform planului de amplasament si delimitare intocmit  de topograf autorizat, ing.Stefan Ovidiu si
inregistrat la O.C.P.I.Maramures cu nr.35833/15.09.2011, anexa la prezenta dispozitie.-

Articolul 2.- Prezenta dispoziţie poate fi atacată la Tribunalul Maramures –
Sectia civila în termen de 30 de zile de la comunicare şi se comunică la:

- Institutia Prefectului judeţului Maramureş
- D-lui Ferencz Ivan Avraham, la domiciliul ales susmenţionat
- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Maramures

PRIMAR
Prof. Gheorghe Mureşan

Vizat legalitate;



SECRETAR,

Gyorgy Csaba
Băiţa de sub Codru  la 08.12.2011.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

DISPOZITIE
Cu privire la unele virări de creditre bugetare

Avand in vedere prevederile art. 49 din  Legea nr.273/2006 a finantelor publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Decizia nr.519 /2011 a Directorului  Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice  Maramureş;

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 „ litera „c”,aliniatul 4 litera”a” precum si art.
nr.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. Se apoba urmatoarele virări de credite ,prin diminuarea bugetului
local atat la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 59 mii lei ,după cum
urmează:

-Venituri  total -Cote din sume defalcate din TVA 11.02.02. - 59 mii lei
-Cheltuieli total - Cheltuieli de personal învăţământ 65.02.00 - 59 mii lei

din care, 10.01. - 49,9 mii lei
10.01.01 - 41, mii lei
10.01.06 - 12 mii lei
10.01.11 + 3,8 mii lei

65.02.00.10.03.01 - 9,1 mii lei

Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
compartimentul financiar- contabil din cadrul primăriei.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice Maramureş
- Trezoreriei BAIA  MARE
- Compartimentului financiar contabil.

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

Secretarul comunei
Traian Dragos

Baita de sub Codru
la 06.12.2011
Nr.139



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢI
cu privire la constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor depuse în urma licitatie

desfăşurate in vederea închirierii unui spaţiu
din domeniul privat al comunei

Având în vedere dispoziţiile hotararii Consiliului local Băiţa de sub Codru
nr.13/28.02.2011 prin care se aproba  organizarea  licitatie pentru inchirierea unui spaţiu dintrun
imobil aparţinând domeniul privat al comunei;

Având în vedere procesul verbal întocmit de către comisia de licitare înregistrat sub
numărul 400/16.03.2011,precum şi prevederile instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei,aprobate de către primarul comunei;

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finantelor publice locale, cu
modificarile ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1 litera”e”,a art. 68 şi a art. 115 aliniatul
1 litera „a” si art 123 alineat „2” din legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată în
M.O al României nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei BAITA DE SUB CODRU judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se constituie comisia pentru soluţionarea contestaţilor depuse în urma
licitatie desfăşurate  in vederea închirierii unui spaţiu din domeniul privat al comunei in vederea
inchirierii unui spatiu de 60 mp  pentru desfacerea activităţii-de desfacere a produselor farmaceutice- ,
imobil apartinand domeniului privat al comunei, situat in localitatea Băiţa de sub Codru nr.239, în
următoarea componenţă :

1. GHIŢĂ GHEORGHE Primar Preşedinte
2. POP AURICA Referent Secretar
3. BANCOŞ ROMULUS       Consilier local membru

Articolul 2. Prezenta dispoziţie  se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
comunica cu;

- Instituţia Prefectului judeţului Maramureş
- Membrilor comisiei

PRIMAR,
Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

DRAGOŞ TRAIAN
Băiţa de sub Codru
la 16.03.2011
Nr.55



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIA  Nr.       /2011.

cu privire la incetarea dreptului la ajutorului social acordat domnului/doamnei
----- din localitatea ___________  nr. 242

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, modificat si completa
prin Legea nr.276/2010, a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2011 aprobate
prin Hotararii Guvernului Romaniei nr.50/2011;

Avand in vedere hotararea Consiliului Local  nr.9/2011 cu privire la aprobarea listei bunurilor de
stricta necesitate, a listei bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate si a limitelor minime ale
veniturilor medii lunare in vederea aplicarii Legii nr.416/2001;

Avand in vedere ancheta sociala si fisa de calcul intocmite la data de .02. 2011 ;
In temeiul prevederilor articolului 63 alineat 1 literele   ”d”si “e “ ,alineatul 5 litera  “a “ , articolul

68  alineatul 1 , art. 115 , alin .1 litera  “ a “ din Legea nr.215/2001 a dministratiei publice locale ,
republicata în M.O. al României nr. 123 din 20 februarie 2007,  cu  modificările şi completările ulterioare :

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU emite prezenta :

D I S P O Z I T I E :

Articolul 1.- Incepind cu data de_________________, ajutorul social  al domnului
__________________, din localitatea  _________________________   nr. 242, inceteaza.

Articolul 2.- Prezenta dispozitie poate fi atacata pe calea contenciosului administrativ in
termen de 30 de zile de la comunicare.

Articolul 3.- Prezenta dispozitie se comunica cu;
- Institutia Prefectului judetului Maramures
- Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Maramures
- Doamnei   _____________ .
- Dosar ajutor social

PRIMAR,
Ec. GHIŢĂ    GHEORGHE Avizat,

secretarul comunei
DRAGOŞ   TRAIAN



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a doamnei DUMUŢA MARIOARA

Având în vedere prevederile art.56 litera „i” din legea nr. 53/2003 republicată
-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 23 septembrie 2011 încetează contractul de muncă a
doamnei DUMUŢA MĂRIOARA, guard.

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
- Doamnei DUMUŢA MĂRIOARA din Băiţa de sub Codru  nr.64.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec.GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 29.09.2011.
Nr.110.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a doamnei DUMUŢA MARIOARA

Având în vedere cererea nr.1389/2011 a doamnei DUMUŢA MĂRIOARA din Băiţa de
sub Copdru nr. 64 ,încadrată pe perioadă determinată la primăria comunei Bîăiţa de sub Codru pe postul
de guard ,prin care solicită eliberarea din funcţie ca urmare a unor probleme de sănătate;

Având în vedere prevederile art.55 litera „c” din legea nr. 53/2003 republicată -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 23 septembrie 2011 încetează contractul de muncă a
doamnei DUMUŢA MĂRIOARA, guard.

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
- Doamnei DUMUŢA MĂRIOARA din Băiţa de sub Codru  nr.64.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec.GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 29.09.2011.
Nr.110.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a domnului POP DUMITRU

Având în vedere cererea domnului POP DUMITRU –referent cultural,încadrat  în
aparatul de specialitate  a primarului comunei ,înregistrată sub numnărul 1146 din data de
12.08.2011,prin care solicită eliberarea din funcţie ca urmare a incompatibilităţii în care se află având şi
calitatea de consilier local;

Având în vedere prevederile art.88 alin 1 litera „c” din legea nr. 161/2003 cu modificările
şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.56 litera „c” şi a art. 81 din legea nr. 53/2003 republicată
-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 august 2011 încetează de drept contractul de muncă a
domnului  POP DUMITRU, referent cultural.

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
- Domnului POP DUMITRU din Băiţa de sub Codru  nr.258.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec.GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 16.08.2011.
Nr.105.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului  de muncă a doamnei CHIRIGUT FLORICA

având funcţia   de asistent personal

Având în vedere  certificatul nr.70560/2011 eliberat de către comisia judeţeană de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramureş ,in dosarul nr.64090 ,privind pe CHIRIGUT
VICTORIA-CORNELIA din Băiţa de sub Codru nr.342 ;

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 26 OCTOMBRIE 2011 încetează contractul de
muncă a doamnei CHIRIGUT FLORICA din localitatea BAIŢA DE SUB CODRU   nr.342,
îndeplinind până la această dată funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap CHIRIGUT
VICTORIA-CORNELIA din  localitatea BĂIŢA DE SUB CODRU nr.342.

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 CHIRIGUT FLORICA din BĂIŢA DE SUB CODRU  nr. 342.
- Domnului CHIRIGUT VICTORIA-CORNELIA –din Băiţa de sub Codru

nr. 342
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec.GHIŢĂ   GHEORGHE
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 06.12.2011.
Nr.138



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIA Nr. _______________
din data de  4.03.2011.

cu privire la stabilirea cuantumului ajutorului social al doamnei
_________________ din localitatea  _______________________   nr. _______

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, modificat si completa
prin Legea nr.276/2010, a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2011 aprobate
prin Hotararii Guvernului Romaniei nr.50/2011;

Avand in vedere hotararea Consiliului Local  nr.9/2011 cu privire la aprobarea listei bunurilor de
stricta necesitate, a listei bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate si a limitelor minime ale
veniturilor medii lunare in vederea aplicarii Legii nr.416/2001;

Avand in vedere ancheta sociala si fisa de calcul intocmite la data de .02. 2011 ;
In temeiul prevederilor articolului 63 alineat 1 literele   ”d”si “e “ ,alineatul 5 litera  “a “ , articolul

68  alineatul 1 , art. 115 , alin .1 litera  “ a “ din Legea nr.215/2001 a dministratiei publice locale ,
republicata în M.O. al României nr. 123 din 20 februarie 2007,  cu  modificările şi completările ulterioare :

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU emite prezenta :

D I S P O Z I T I E :

Articolul 1.- Incepind cu data de ___________ , se aproba  cererea de ajutor social
al doamnei/domnului  ___________, din localitatea   _______   nr. .

Articolul 2.- Ajutorul social se stabileste in cuantum de  ____ lei si se acorda in
bani incepand cu data de   __________.

Articolul 3.- Urmatorii membrii  ai familiei beneficiare de ajutor social, au obligatia
de a presta munca la actiuni sau lucrari de interes local,realizand lunar numarul de ore stabilite după cum
urmează;

- 3 ore.
Articolul 4.- Prezenta dispozitie poate fi atacata pe calea

contenciosului administrativ in termen de 30 de zile de la comunicare.
Articolul 5.- Prezenta dispozitie se comunica cu;
- Institutia Prefectului judetului Maramures
- Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Maramures
- Doamnei   _____________ .
- Dosar ajutor social

PRIMAR,
Ec. GHIŢĂ    GHEORGHE Avizat,

secretarul comunei
DRAGOŞ   TRAIAN



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap POP CIPRIAN

Având în vedere cererea doamnei  POP ANA din localitatea Băiţa de sub Codru
nr. 270 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 Legii nr.284/2010-lege cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice şi Legea nr.285/2010,privind salarizarea  în anul
2011 a personalului plătin din fonduri publice.

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 20 octombrie 2011 numitul  POP CIPRIAN din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.270, 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 ANA-Băiţa de sub Codru nr.270.
- Domnului POP CIPRIAN-Băiţa de sub Codru nr. 270.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 20.10.2011.
Nr.132.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la suspendarea contractului de muncă

a doamnei PODINA DINA MARCELA

Având în vedere cererea nr.1687/2011 a doamnei PODINA DINA MARCELA din Băiţa
de sub Copdru nr. 182 ,încadrată pe perioadă nedeterminată la primăria comunei Băiţa de sub Codru pe
postul de guard ,prin care solicită acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea
vârstei de 2 ani;

Având în vedere prevederile art.49 alin 1 şi a art 51 aliniatul 1 litera „a” din legea nr.
53/2003 republicată -Codul Muncii- cu modificările şi completările ulterioare;

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.Contractul de muncă a doamnei PODINA DINA-MARCELA-guard- se
suspendă începând cu data de 8 decembrie 2011 până pe data de 26 octombrie 2013 ca urmare a acordării
concediului  pentru îngrijirea copilului până la înplinirea vârstei de 2 ani.

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
- Doamnei PODINA DINA MARCELA din Băiţa de sub Codru  nr.182.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec.GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 19.12.2011.
Nr.140.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 37
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului ACIUAN MARIA ANA

C.N.P. 2820908303945

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
12/18.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei ACIUAN MARIA ANCA cu
domiciliul in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 408, judetul Maramures , familiei formata din 3 membri din care 1
copil beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. POP MARIANA ANCA CNP 6031119245032
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 30 lei

incepand cu  1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei ACIUAN MARIA ANCA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 50
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului BLIDAR EMILIA-LUIZA

C.N.P.2810603245027

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
16/19.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei BLIDAR EMILIA-LUIZA cu
domiciliul in localitatea BAIŢA DE SUB CODRU nr. 191, judetul Maramures , familiei formata din 4 membri din care
2copil/copii beneficiaza de alocatia de sustinere:

1.BLIDAR IOANA DANIELA CNP 6000127245045
2. BLIDAR IONUŢ DANIEL CNP 5010809245041
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 60 lei

incepand cu 1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei/Domnului BLIDAR EMILIA-LUIZA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 27
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului BRINDUSE FLORICA

C.N.P. 2891220245144

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei modificată
prin OUG nr. 2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
24/10.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei BRINDUSE FLORICA cu
domiciliul in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 611, judetul Maramures , familiei formata din 4 membri din care 2
copii beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. BRINDUSE ALEXANDRU CNP 5070120245033
2. BRINDUSE GEORGIANA CNP 6090318245035
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 60 lei

incepand cu 1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei BRINDUSE FLORICA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 49
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului BRINDUSE IONEL

C.N.P. 1680816243684

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
14/09.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei BRINDUSE IONEL cu
domiciliul in localitatea BAIŢA DE SUB CODRU nr. 617, judetul Maramures , familiei formata din 3 membri din care
1copil/copii beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. BRINDUSE BOGDAN- ALEXANDRU CNP 1971114350067
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 50 lei

incepand cu  1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei/Domnului BRINDUŞE IONEL

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 45
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului CRIŞAN ZAMFIRA

C.N.P. 2771004243677

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
10/08.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei CRIŞAN ZAMFIRA cu
domiciliul in localitatea URMENIŞ nr.122, judetul Maramures , familiei formata din 5 membri din care 2 copil/copii
beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. CRIŞAN VIOLIN – DANUŢ CNP 1990323245035
2. CRIŞAN DALINA CNP 6040627245046
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 60 lei

incepand cu 1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei/Domnului CRIŞAN ZAMFIRA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 25
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului DRAGOMIR ANAMARIA DANA

C.N.P. 2890904245077

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificata
prin OUG. Nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
8/08.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei DRAGOMIR ANAMARIA
DANA cu domiciliul in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 475, judetul Maramures , familiei formata din 4 membri
din care 2 copii beneficiaza de alocatia de sustinere:

1.DRAGOMIR RALUCA PAULA CNP 6061218245054
2. DRAGOMIR DARIA-GABRIELA CNP. 6090723245031
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 60 lei

incepand cu  1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei DRGOMIR ANAMARIA DANA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 43
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului GABOU ŞTEFAN

C.N.P. 1820719012655

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
29/18.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei GABOU ŞTEFAN cu
domiciliul in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 450, judetul Maramures , familiei formata din 4 membri din care 2
copii beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. GABOR CATALINA CNP 6060427245045
2. GABOR TEREZA CNP 6091229245049
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 60 lei

incepand cu 1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei/Domnului GABOR ŞTEFAN

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 51
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului IANOŞ NICOLETA-RODICA

C.N.P.2771105243673

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
5/08.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei IANOŞ NICOLETA-RODICA
cu domiciliul in localitatea BAIŢA DE SUB CODRU nr. 615, judetul Maramures , familiei formata din 5 membri din
care 3 copil/copii beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. IANOS BOGDAN-CRISTIAN CNP 1970810245051
2. IANOŞ ADELINA-FLORINA CNP 2990311245036
3. IANOŞ ANTONIO CNP 5081014245069
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 90 lei

incepand cu  1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei/Domnului  IANOŞ NICOLETA-RODICA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 23
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului LINGURAR MARIANA

C.N.P. 2700808240040

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei
,modificată prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
18/09.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a
primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei LINGURAR MARIANA cu
domiciliul in localitatea Urmeniş nr. 147, judetul Maramures , familiei formata din 5 membri din care 2 copii
beneficiaza de alocatia de sustinere:

LINGURAR VERONICA SABINA CNP. 2931208245046
LINGURAR LAVINIA PAULA CNP.  6030822245033

Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 50 lei
incepand cu 1 februarie 2011.

Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa
comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei LINGURAR MARIANA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 42
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului MATEI IOANA-MARIANA

C.N.P. 2880405245022

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
15/09.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei MATEI IOANA-MARIANA
cu domiciliul in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 350, judetul Maramures , familiei formata din 4 membri din
care 2 copii beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. MATEI LOREDANA-AMALIA-DENISA CNP 6051105245083
2. MATEI ANTONIA-NATALIA CNP 6080117245045

Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 60 lei
incepand cu  1 februarie 2011.

Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa
comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei/Domnului MATEI IOANA-MARIANA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR.___.

din data de_____________

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familieie
doamnei /domnului____________________________

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei si ale
H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplivcare a Legii nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata la   Primaria comunei Baita de
sub Codru cu numărul ______/____________precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de
specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1 litera A
din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie 2007 cu
modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei……… cu domiciliul in
localitatea Baita de sub Codru nr…,judetul Maramures ,familiei formata din ….membri din care…..copii.

Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de ……….incepand cu
luna………/2011

Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa comunice
in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia iar din
6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si veniturile realizate de
membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform Legii
conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ GHEORGHE

Avizat pentru legalitat
Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 47
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului MUGUR DĂNUŢ-ADRIAN

C.N.P. 1840122245046

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUg nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
28/23.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei domnului MUGUR DĂNUŢ ADRIAN
cu domiciliul in localitatea URMENIŞ nr.44, judetul Maramures , familiei formata din 3 membri din care 1 copil/copii
beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. MUGUR ALEX-DANIEL CNP 5090319245079
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 30 lei

incepand cu  1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei/Domnului MUGUR DĂNUŢ ADRIAN

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 36
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului NISTOR ALINA

C.N.P. 2791221240010

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
pri9n OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
2/07.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei NISTOR ALINA cu
domiciliul in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr.539, judetul Maramures , familiei formata din 5 membri din care 3
copil beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. NISTOR FLORINA-EMILIA CNP 2990506245023
2. NISTOR DINU-IONUŢ CNP 5020201245021
3. NISTOR SIMION CNP 5101009245033

Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 90 lei
incepand cu  1 februarie 2011.

Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa
comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei NISTOR ALINA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 28
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului PETRAN ANA

C.N.P. 2640610242530

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei
,modificată prin OUG. Nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
7/08.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei PETRAN ANA cu domiciliul
in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 625, judetul Maramures , familiei formata din 3 membri din care 1 copil
beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. PETRAN ANDREA MARIANA – CNP 6030129245045
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 30 lei

incepand cu 1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei PETRAN ANA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 21
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului PETRAN IULIANA

C.N.P. 2800720044875

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUG NR.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
23/10.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul
1 litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei PETRAN IULIANA cu
domiciliul in localitatea Baita de sub Codru nr. 656, judetul Maramures , familiei formata din 4 membri din
care 2 copii:

1. PETRAN CARLA SUZANA , CNP 6020123245032
2. PETRAN DAVID, CNP 2080427805291
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 60 lei incepand

cu data de 1  FEBRUARIE 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala

-Doamnei PETRAN IULIANA

PRIMAR
Ec. GHIŢĂ GHEORGHE Avizat pentru legalitate

Secretar
TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 44
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului PODINA ANA-TEREZIA

C.N.P. 2770515240024

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
19/19.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei PODINA ANA TEREZIA cu
domiciliul in localitatea URMENIŞ nr.87, judetul Maramures , familiei formata din 4 membri din care 1 copil
beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. PODINĂ ROMINA-BIANCA CNP 2980122245039
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 25 lei

incepand cu  1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei/Domnului PODINA ANA TEREZIA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 38
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului PODINA ANA

C.N.P. 2730305243685

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
11/8.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei PODINA ANA cu
domiciliul in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 651, judetul Maramures , familiei formata din 2 membri din care 1
copil beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. PODINA ANTONIO-PAUL CNP 1990913245031
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 45 lei

incepand cu 1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei PODINA ANA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 40
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului PODINA DOINIŢA

C.N.P. 2700723240044

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prion OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
1/07.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei PODINA DOINIŢA cu
domiciliul in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 99, judetul Maramures , familiei formata din 3 membri din care 1
copil beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. PODINA DIANA-CLAUDIA CNP 2990308245072
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 25 lei

incepand cu  1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei/Domnului PODINA DOINIŢA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 41
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului POP IRINA

C.N.P. 2810712240032

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
4/08.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei POP IRINA cu domiciliul in
localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 225, judetul Maramures , familiei formata din 4 membri din care 2 copii
beneficiaza de alocatia de sustinere:

1.POP ANTONIO-DANIEL CNP 5020803245078
2. POP CLAUDIA-ESTERA CNP 6041031245060
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 50 lei

incepand cu 1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei/Domnului POP IRINA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 52
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului POP LENUŢA

C.N.P. 2830927245085

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
32/28.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei POP LENUŢA cu domiciliul
in localitatea URMENIŞ nr.25, judetul Maramures , familiei formata din 2 membri din care 21copil/copii beneficiaza
de alocatia de sustinere:

1. RUS BIANCA-MARIA CNP 6080404245106
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 50 lei

incepand cu  1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei/Domnului POP LENUŢA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 81
din data de 31.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei POP LUCICA

C.N.P. 2760203243680

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei
,modificată prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
3/04.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei POP LUCICA, cu domiciliul
in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 189, judetul Maramures , familiei formata din 3 membri din care 1 copil,
respective copilul;

1. POP GABRIELA DENISA CNP 6060720245047
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 30 lei

incepand cu  1 MARTIE 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei POP LUCICA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 22
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului POP VOICHIŢA CLAUDIA

C.N.P. 2690205242543

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei modificată
prin OUG NR.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
25/08.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei POP VOICHIŢA CLAUDIA cu
domiciliul in localitatea Baita de sub Codru nr. 343, judetul Maramures , familiei formata din 7 membri din care 5
copii:

1.POP ANDREI -IONUŢ CNP.1940117245032
2.POP ALIN- CALIN CNP 1960903245031
3.POP ANDRADA -CLAUDIA CNP 2980123245023
4.POP RALUCA-ANDREEA CNP 2990508245029
5.POP RAUL GHEORGHE CNP 5011124245028
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 120 lei

incepand cu 1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamei POP VOICHIŢA CLAUDIA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 35
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului POP ZORICA

C.N.P. 2800628240403

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei
,modificată prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
6/08.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei POP ZORICA cu domiciliul
in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr.161, judetul Maramures , familiei formata din 3 membri din care 1 copil
beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. POP BOGDAN ANDREI CNP 5080604245021
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 25 lei

incepand cu  1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei POP ZORICA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 29
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului POP MARTA-ERIKA

C.N.P. 2720531240051

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei
,modificată prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
3/04.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei POP MARTA ERIKA cu
domiciliul in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 352A, judetul Maramures , familiei formata din 7 membri din care
4 copii beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. POP MARIANA CODRUTA CNP 2960704245047
2. POP MIHAITA GHEORGHITA CNP 1991023245043
3. POP ANDREI MARIN CNP 5040812245077
4. POP SERGIU NICOLAE CNP 5090218245021
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 120 lei

incepand cu  1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei POP MARTA ERIKA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 34
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului RUS REGHINA

C.N.P. 2690919243678

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
9/08.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei RUS REGHINA cu domiciliul
in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr.476A, judetul Maramures , familiei formata din 5 membri din care 2 copii
beneficiaza de alocatia de sustinere:

1.RUS IOAN-VASILE CNP 1960411245025
2. RUS CRISTINA-MIHAELA CNP 2991115245049
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 60 lei

incepand cu 1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei RUS REGHINA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 88
din data de 26.05.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei CONEA SIMONA

C.N.P. 2940323245060

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
17/09.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei CONEA SIMONA cu
domiciliul in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 104, judetul Maramures , familiei formata din 3 membri din care 1
copil beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. CHIUZBĂIAN REBECA-RALUCA CNP. 6110224245029

Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 30 lei
incepand cu 1 Mai 2011.

Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa
comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind componenta familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei CONEA SIMONA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 30
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului SABOU VASILE

C.N.P. 1760731243688

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei , modificat
prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
31/07.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei SABOU VASILE cu
domiciliul in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 615, judetul Maramures , familiei formata din 6 membri din care 4
copii beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. SABOU SAMUEL-DANIEL CNP 5021226245068
2. SABOU ANTONIO-BENIAMIN CNP 5031124245059
3. SABOU REBECA CNP 6060910245073
4. SABOU DAVID-VASILE CNP 5090125245041
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 120 lei

incepand cu  1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Domnului SABOU VASILE

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 31
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului SILAGHI DANUŢ

C.N.P. 1681222243671

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei
,modificată prin OUG nr. 2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
22/18.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei domnului SILAGHI DANUŢ cu
domiciliul in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 477, judetul Maramures , familiei formata din 6 membri din care 4
copii beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. SILAGHI DANIELA-TEREZIA CNP 6021230244489
2. SILAGHI DAVID CNP 5040504244496
3. DRAGOS SIMON A GABRIELA CNP 6070813245068
4. SILAGHI SORIN-MARCEL CNP 5101109245029
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 120 lei

incepand cu 1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Domnului SILAGHI DĂNUŢ

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 24
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului SILAGHI IOANA CLAUDIA

C.N.P. 2891215180041

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei
,modificată prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
18/09.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei SILAGHI IOANA CLAUDIA cu
domiciliul in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 474, judetul Maramures , familiei formata din 3 membri din care 1
copil beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. SILAGHI DAVID-DANIEL CNP 5100405245036
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 25 lei

incepand cu 1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei SILAGHI IOANA CLAUDIA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 48
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului SONGOT EMILIA

C.N.P. 2711007243676

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
20/09.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei SONGOT EMILIA cu
domiciliul in localitatea BAIŢA DE SUB CODRU nr. 315, judetul Maramures , familiei formata din 5 membri din care 3
copil/copii beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. SONGOT LAVINIA-CAMELIA CNP 2930802245024
2. SONGOT RENATA-GABRIELA CNP 2960609245055
3. SONGOT DĂNUŢ-EMIL CNP 5011008245040
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 30 lei

incepand cu  1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei/Domnului SONGOT EMILIA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 46
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului SZEDLAK ALFRED

C.N.P. 1411222240041

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
26/14.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei domnului SZEDLAK ALFRED cu
domiciliul in localitatea URMENIŞ nr.80, judetul Maramures , familiei formata din 5 membri din care 3 copil/copii
beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. SZEDLAK ROZALIA CNP 2970510245069
2. SZEDLAK RUDOLF CNP 1990710245036
3. SZEDLAK SERGIU-ALIN CNP 5070318245029
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 75 lei

incepand  cu 1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei/Domnului SZEDLAK ALFRED

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 33
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului VANCA IOANA

C.N.P. 2910606245021

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
13/18.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei VANCA IOANA cu domiciliul
in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 509, judetul Maramures , familiei formata din 2 membri din care 1 copil
beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. VANCA GHIŢĂ-DANIEL-ROBERT CNP 5100402245062
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 45 lei

incepand cu  1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei VANCA IOANA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 32
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului VANCA LUCREŢIA

C.N.P. 2530107243672

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistat în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de a la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
27/16.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei VANCA LUCREŢIA cu
domiciliul in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 509, judetul Maramures , familiei formata din 3 membri din care 1
copii beneficiaza de alocatia de sustinere:

1. CREŢI ALEXANDRA-LAURA – CNP 2991213245020
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 25 lei

incepand cu  1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei VANCA LUCREŢIA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 26
din data de 02.03.2011

cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei /domnului VARGA FLORENTINA

C.N.P. 2830308240406

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei
,modificată prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
21/09.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei VARGA FLORENTINA cu
domiciliul in localitatea BAITA DE SUB CODRU nr. 615, judetul Maramures , familiei formata din 2 membri din care 1
copil beneficiaza de alocatia de sustinere:

1.VARGA GHIŢĂ FLORIN IONEL CNP 5070920245067
Articolul 2.-Dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei se stabileste in cuantum de 30 lei

incepand cu  1 februarie 2011.
Articolul 3.-Titularul dreptului la alocatia de sustinere are obligatia ca in termen  de 10 zile sa

comunice in scris modificarile intervenite in componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii
acesteia iar din 6 in 6 luni sa depuna  o declaratie pe proprie raspundere privind component familiei si
veniturile realizate de membrii acesteia .

Articolul 4.-Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei ,poate ataca prezenta dispozitie  conform
Legii conteciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:
-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei VARGA FLORENTINA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 58
din data de 16.03.2011

cu privire la respingerea cererii privind stabilirea dreptului de alocatie pentru
sustinerea familiei doamnei /domnului CRIŞAN ZAMFIRA

C.N.P. 2771004243677

Avand in vedere prevederile art.8 aliniatul 1 din  Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru
sustinere familiei,modificată prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
10/08.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se respinge cererea cu privire la stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei CRIŞAN ZAMFIRA cu domiciliul in localitatea URMENIŞ nr.122, judetul Maramures , familiei formata din
5 membri din care 2 copii ,întrucât copilul CRIŞAN VIOLIN – DANUŢ CNP 1990323245035,nu frecventează cursurile
şcolare

Articolul 2.-Dispoziţia nr. 45/02.03.2011 a primarului  comunei Băiţa de sub Codru ,se revocă.
Articolul 4.-Solicitanta ,poate ataca prezenta dispozitie , conform Legii conteciosului administrativ

nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 5.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:

-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei/Domnului CRIŞAN ZAMFIRA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 56
din data de 16.03.2011

cu privire la respingerea cererii privind stabilirea dreptului de alocatie pentru
sustinerea familiei doamnei /domnului LINGURAR MARIANA

C.N.P. 2700808240040

Avand in vedere prevederile art.8 alin 1 din Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere
familiei ,modificată prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice
de aplicare a Legii nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
18/09.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a
primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se respinge cererea cu privire la stabilirea dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei LINGURAR MARIANA cu domiciliul in localitatea Urmeniş nr. 147, judetul Maramures , familiei formata din
5 membri din care 2 copii ,întrucât copilul LINGURAR VERONICA SABINA CNP. 2931208245046,nu frecventează
cursurile şcolare.

Articolul 2.Dispoziţia nr.23/02.03.2011 a primarului comunei Băiţa de sub Codru ,se revocă.
Articolul 3.-Solicitanta poate ataca prezenta dispozitie  conform Legii conteciosului administrativ

nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 4.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:

-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei LINGURAR MARIANA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 60
din data de 22.03.2011

cu privire la respingerea cererii privind stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea
familiei doamnei /domnului MUGUR DĂNUŢ-ADRIAN

C.N.P. 1840122245046

Avand in vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinere familiei,modificată
prin OUg nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.277/2010;

Având în vedere adresa 1651/21.03.2011 a Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale a judeţului
Maramureş;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
28/23.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se respinge cererea cu privire la stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului MUGUR DĂNUŢ ADRIAN cu domiciliul in localitatea URMENIŞ nr.44, judetul Maramures , familiei
formata din 3 membri din care 1 copil,deoarece concubina susnumitului,doamna AVRAM MARIANA figurează în
baza de date a agenţiei judeţene de prestaţii sociale a judeţului Maramureş,cu prestaţii sociale în judeţul ARGEŞ. :

Articolul 2.-Dispoziţia nr.47/2.03.2011 a primarului comunei Băiţa de sub Codru,se revocă.
Articolul 3.-Solicitantul poate ataca prezenta dispoziţie, conform Legii conteciosului administrativ

nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 4.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:

-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Domnului MUGUR DĂNUŢ ADRIAN

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR. 57
din data de 16.03.2011

cu privire la respingerea cererii privind stabilirea dreptului de alocatie pentru
sustinerea familiei doamnei /domnului PODINA ANA-TEREZIA

C.N.P. 2770515240024

Avand in vedere prevederile art.8 aliniatul 1 din Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru
sustinere familiei,modificată prin OUG nr.2/2011 si ale H.G.nr.38/2011,pentru aprobarea normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr.277/2010;

Avand in vederee cererea si declaratia pe proprie raspundere inregistata în registrul special de
evidenţă a cererilor pentru susţinerea familiei de la   Primaria comunei Baita de sub Codru cu numărul
19/19.02.2011 precum si ancheta sociala intocmita de personalul din aparatul de specialitate a primarului;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alin 1 litera “d”,alin 5 litera “d”,art.68 si art.115 aliniatul 1
litera A din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata in M.O.nr.123 din 20 februarie
2007 cu  modificările si completarile ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru,Judetul Maramures  emite prezenta,

DISPOZITIE:

Articolul 1.-Se respinge cererea cu privire la stabilirea dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei PODINA ANA TEREZIA cu domiciliul in localitatea URMENIŞ nr.87, judetul Maramures , familiei formata
din 4 membri din care 1 copil ,întrucât copilul PODINĂ ROMINA-BIANCA CNP 2980122245039,nu frecventează
cursurile şcolare.

Articolul 2.-Dispoziţia nr. 44/02.03.2011 a primarului comunei Băiţa de sub Codru ,se revocă.
Articolul 3.-Solicitanta poate ataca prezenta dispozitie , conform Legii conteciosului administrativ

nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 4.Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei:

-Institutiei Prefectului judetului Maramures
- Agentiei Judetene Prestatii Sociale Maramures
-Compartimentului de protectie sociala
-Doamnei/Domnului PODINA ANA TEREZIA

PRIMAR Avizat pentru legalitate
Ec. GHITA GHEORGHE Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu   privire la rectificarea bugetului local  al comunei

Baita de sub Codru pe anul 2011

Avand in vedere prevederile art.82 din  Legea nr. 273/2003 privind  finantele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Decizia nr. 519/2011 a Directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
MARAMUREŞ;

In temeiul prevederilor articolului 63 alineatul 1 litera c ,aliniatul 4 litera a 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 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Art. 1 .  Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2011 se rectifică prin
diminuarea atat la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de 59 mii lei după cum
urmează:

-Venituri  total -Cote din sume defalcate din TVA 11.02.02. – 59 mii lei
-Cheltuieli total - Cheltuieli de personal învăţământ 65.02.00 -59 mii lei

din care, 10.01. -49,9 mii lei
10.01.01 -41, miilei
10.01.06 -12 mii lei
10.01.11 +3,8 mii lei

65.02.00.10.03.01 -9,1 mii lei
Art. 2. Prezenta dispoyitie se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei BAIA  MARE
- Compartimentului financiar contabil .

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 06.12.2011. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.139





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

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

decembrie 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.60,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  decembrie 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 decembrie
2010 în sumă totală de 2357 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 2010 se va face  în cursul
luni ianuarie 2011 .

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

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  04.01.2011.

Nr.1.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

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

februarie 2011

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.61,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  decembrie 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 februarie
2011 în sumă totală de 2395 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  ianuarie 2011 se va face  în cursul luni
martie 2011 .

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

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  04.03.2011.
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ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

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

ianuarie 2011

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.61,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  decembrie 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 ianuarie
2011 în sumă totală de 2395 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  ianuarie 2011 se va face  în cursul luni
februarie 2011 .

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

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  01.02.2011.

Nr.3.
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