
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei

POP ANDREEA-MARIANA
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 şi c” din Normelor

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;
Având în vedere prevederile HGR.nr.1225/2011,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 01.01.2012,doamna POP ANDREEA-MARIANA din Băiţa de sub Codru nr.
675-personal contractual-având funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al
persoanei cu handicap VANCA REGHINA din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 679.-“ ,gradaţia
-, clasa 8 , coeficient de ierarhizare-1,19.

beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de  700 lei.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului POP  ANDREEA-MARIANA

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 24.01.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 10.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei

POP 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 şi c” din Normelor

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;
Având în vedere prevederile HGR.nr.1225/2011,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 01.01.2012,doamna POP FLORICA din Băiţa de sub Codru nr. 11-personal
contractual-având funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu
handicap SILADI GHEORGHE din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 578.-“ ,gradaţia -, clasa 8 ,
coeficient de ierarhizare-1,19.

beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de  700 lei.

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

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

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 24.01.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 9.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului 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 şi c” din Normelor

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;
Având în vedere prevederile HGR.nr.1225/2011,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 01.01.2012,domnul POP TRAIAN-personal contractual- având
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 ,

beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de  700 lei.

Articolul 2. 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 24.01.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 5.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului 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 şi c” din Normelor

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;
Având în vedere prevederile HGR.nr.1225/2011,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 01.01.2012,doamna RUS ANCUTA-ADRIANA -personal contractual-având
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.

beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de  700 lei.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului RUS ANCUTA-ADRIANA

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 24.01.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 6.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei

POP ANDREEA-MARIANA

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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 şi c” din Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;

Având în vedere prevederile HGR.nr.1225/2011,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 01.06.2012,doamna POP ANDREEA-MARIANA din Băiţa de
sub Codru nr. 675-personal contractual-având funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-
asistent personal al persoanei cu handicap VANCA REGHINA din localitatea Băiţa de sub Codru
nr. 679.-“ beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 700 lei.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului POP  ANDREEA-MARIANA

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 22.06.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei

RUS ANCUTA-ADRIANA

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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 şi c” din Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;

Având în vedere prevederile HGR.nr.1225/2011,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 ,doamna RUS ANCUTA-ADRIANA-personal contractual-având
funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu handicap RUS
RAHELA.MELISA din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 74.-“ beneficiază de un salariu brut lunar
în sumă de 700 lei.

Articolul 2. Începând cu ,doamna RUS ANCUTA-ADRIANA -personal
contractual-având funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu
handicap RUS RAHELA.MELISA din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 74.-“ beneficiază de un
salariu brut lunar în sumă de 705 lei, rezultat prin majorarea cu 8%,respectiv7,4%  a salariului brut lunar
la nivelul  de 86.25% din salariul din 30.06.2010

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului RUS ANCUTA-ADRIANA

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 22.06.2012 Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.58 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei

SABOU FLORICA

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai
2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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.1225/2011,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;

DISPUNE :

Articolul 1. Începând cu 01.06.2012 ,doamna SABOU   FLORICA-personal
contractual-(GUARD) ,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 700 lei.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei SABOU  FLORICA

PRIMAR
Ec.GHIŢĂ   GHEORGHE

. Avizat
pentru legalitate

SECRETAR
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La
Nr..





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului domnului

DRAGOŞ TRAIAN

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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 01.06.2012,domnul DRAGOŞ TRAIAN- “SECRETAR AL
COMUNEI “,beneficiază de un salariul brut lunar de 2105 lei din care salar de bază 1840 lei,alte
sporurii 265 lei ,rezultat prin majorarea cu 8%  a salariului brut lunar la nivelul lunii  mai  2012 .

Articolul 2. Începând cu 01.12.2012,domnul DRAGOŞ TRAIAN- “SECRETAR AL
COMUNEI “,beneficiază de un salariul brut lunar de 2260 lei din care salar de bază 1976 lei,alte
sporurii 284 lei ,rezultat prin majorarea cu 7,4%  a salariului brut lunar la nivelul lunii  noiembrie 2012 .

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 22 .06.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.48 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la stabilirea salariului domnului
POP ZAMFIR

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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 01.06.2012,domnul POP  ZAMFIR-personal contractual- “poliţia
local” ,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 760 lei, rezultat prin majorarea cu 8%  a salariului
brut lunar la nivelul lunii mai 2012 .

Articolul 2. Începând cu 01.12.2012,domnul  POP  ZAMFIR-personal contractual- “poliţia
locală” ,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 816 lei, rezultat prin majorarea cu 7,4%  a
salariului brut lunar la nivelul lunii noiembrie 2012 .

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 22.06.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.53 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului domnului

VANCA GHEORGHE

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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 01.06.2012,domnul VANCA GHEORGHE- funcţionar public-
“referent”(contabil) ,beneficiază de un salariul brut lunar în sumă de 1642 lei, din care 1150 lei  salar
de bază şi 492 lei alte sporurii ,rezultat prin majorarea cu 8%  a salariului brut lunar la nivelul lunii mai
2012 .

Articolul 2. Începând cu 01.12.2012,domnul VANCA GHEORGHE- funcţionar public-
“referent”(contabil) ,beneficiază de un salariul brut lunar în sumă de 1764 lei, din care 1234 lei  salar
de bază şi 530 lei alte sporurii ,rezultat prin majorarea cu 7,4%  a salariului brut lunar la nivelul lunii
noiembrie  2012 .

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

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

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 22.06.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr.49 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului a doamnei

CUREU  MARINELA
consilier personal al primarului comunei

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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 01.06.2012,doamna CUREU  MARINELA-personal contractual-
“referent I”-(consilier personal al primarului comunei ),beneficiază de un salariul brut lunar în sumă
de 1055 lei, din care 959 lei  salar de bază şi 96 lei alte sporurii ,rezultat prin majorarea cu 8%  a
salariului brut lunar la nivelul lunii mai  2012 .

Articolul 2. 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 22.06.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.55 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului a doamnei

DUMUŢA MARIA

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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 01.06.2012,doamna DUMUŢA MARIA-funcţionar public-
“referent”-(agent agricol),beneficiază de un salariul brut lunar în sumă de 1206 lei, din care 1116 lei
salar de bază şi 90 lei alte sporurii ,rezultat prin majorarea cu 8%  a salariului brut lunar la nivelul lunii
mai  2012 .

Articolul 2. Începând cu 01.12.2012,doamna DUMUŢA MARIA –funcţionar public-
“referent”-(agent agricol),beneficiază de un salariul brut lunar în sumă de 1294 lei, din care 1198 lei
salar de bază şi 96 lei alte sporurii ,rezultat prin majorarea cu 7,4%  a salariului brut lunar la nivelul
lunii noiembrie  2012 .

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 22.06.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.50 .





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE

cu privire la reconstituirea Comandamentului Local pentru dezapezire
si combaterea poleiului si a altor fenomene meteorologice

periculoase sezonului de iarna

Avand in vedere Ordinul Prefectului judetului Maramures nr.213 din data de 17.10.2012
privind reconstituirea Comandamentului judetean pentru deszapezire si combaterea poleiului si a altor
fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului de iarna;

În temeiul prevederilor articolului 63 alineat (1) litera ,,a” si „d”,alineat (2) ,alineat (5) litera
„b”,  a articolului 115 alineat (1) litera ,,a”  din  legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata  cu modificările şi completarile ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru, judetul Maramures;

DISPUNE:

Articolul 1.- Se constituie Comandamentul local pentru deszapezire si combaterea
poleiului si a altor fenomene meteorologice periculoase sezonului de iarna in urmatoarea componenta :

Nr.crt. Numele si prenumele Functia in comandament Functia administrativa
1. DUMUŢA  AUREL Presedinte primar
2. POP TRAIAN Vicepresedinte viceprimar
3. MEDEŞAN BOGDAN Membru şef post politie
4. POP ZAMFIR Membru politist local
5. MARINCA TRAIAN Membru director Şcoală
6. PETRAN AUREL- B 237 Membru Membru s.v.s.u.
7. POP VASILE -B 127 Membru Membru s.v.s.u.

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

- Institutia Prefectului Judetului Maramures
- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures
- Membrii comandamentului local

PRIMAR
DUMUŢA   AUREL

Avizat pentru legalitate
Băiţa de sub Codru
la 30.10.2012 SECRETAR

Nr.100 DRAGOŞ  TRAIAN



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor în vederea  atribuirii

contractului de achiziţie publică pentru executarea lucrării
„REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 90 /A BĂIŢA DE SUB CODRU-BĂSEŞTI”

Având în vedere prevederile OUG nr.34/2006 cu privire la atribuirea contractelor
de achiziţie publică,cu modificările şi completările ulterioare,prevederile art. 71-72,73 aliniatul 1
şi 3 şi a art. 76 din HGR nr. 925/2006 de aprobare a normelor de aplicare a acesteia,cu
modificările şi completările ulterioare ;

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş;

DISPUNE :
Articolul 1. Se  constituie comisia  pentru evaluarea ofertelor în vederea atribuirii

contractului de achiziţie publică pentru executarea lucrarii de „REABILITARE ŞI
MODERNIZARE DRUM COMUNAL 90 A BĂIŢA DE SUB CODRU-BĂSEŞTI” în
următoarea componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comisie
1.POP  TRAIAN -viceprimar al comunei Preşedinte
2.DRAGOŞ TRAIAN -secretar al comunei Membru
3.VANCA GHEORGHE - Referent-contabil Membru
4.MĂRIEŞ IONEL - Isp. specialitate –resp. urbanism Membru

Articolul 2. Domnul POP TRAIAN -preşedintele comisiei de selecţie a ofertelor,
se numeşte ca persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire.

Articolul 3. Se desemnează pe lîngă comisia de evaluare  un număr de 2
specialişti externi , numiţi în continuare experţi cooptaţi ,după cum urmează.

1.PASCU SORIN-consilier compartiment achiziţii publice(expert achiziţii publice)
-Consiliul judeţean Maramureş- -expert extern cooptat-

2.DRAGOMIR CALIN-DANIEL –consilier direcţia tehnica şi investiţii(expert drumuri)
-Consiliul judeţean Maramureş- -expert extern cooptat-

Articolul 4. Prezenta se comunică :
-Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş
-Membrilor Comisiei
-Experţilor externi cooptaţi

PRIMAR
DUMUŢA   AUREL

Avizat
Secretarul Comunei

Băiţa de sub Codru TRAIAN   DRAGOŞ
la 31.10.2012.
Nr.104.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor în vederea  atribuirii

contractului de achiziţie publică pentru executarea lucrării
„REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 90 /A BĂIŢA DE SUB CODRU-BĂSEŞTI”

Având în vedere prevederile OUG nr.34/2006 cu privire la atribuirea contractelor
de achiziţie publică,cu modificările şi completările ulterioare,prevederile art. 71-72,73 aliniatul 1
şi 3 şi a art. 76 din HGR nr. 925/2006 de aprobare a normelor de aplicare a acesteia,cu
modificările şi completările ulterioare ;

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş;
DISPUNE :

Articolul 1. Se  constituie comisia  pentru evaluarea ofertelor în vederea atribuirii
contractului de achiziţie publică pentru executarea lucrarii de „REABILITARE ŞI
MODERNIZARE DRUM COMUNAL 90 A BĂIŢA DE SUB CODRU-BĂSEŞTI” în
următoarea componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comisie
1.POP  TRAIAN -viceprimar al comunei Preşedinte
2.DRAGOŞ TRAIAN -secretar al comunei Membru
3.VANCA GHEORGHE - Referent-contabil Membru
4.MĂRIEŞ IONEL - Isp. specialitate –resp. urbanism Membru

Articolul 2. Domnul POP TRAIAN -preşedintele comisiei de selecţie a ofertelor,
se numeşte ca persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire.

Articolul 3. Se desemnează pe lîngă comisia de evaluare  un număr de 2
specialişti externi , numiţi în continuare experţi cooptaţi ,după cum urmează.

1.PASCU SORIN-consilier compartiment achiziţii publice(expert achiziţii publice)
-Consiliul judeţean Maramureş- -expert extern cooptat-

2.DRAGOMIR CALIN-DANIEL –consilier direcţia tehnica şi investiţii(expert drumuri)
-Consiliul judeţean Maramureş- -expert extern cooptat-

3.SIGARTĂU MIHAI-consilier direcţia tehnica şi investiţii(expert drumuri)
-Consiliul judeţean  Maramureş- -expert extern cooptat-

Articolul 4. Prezenta se comunică :
-Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş
-Membrilor Comisiei
-Experţilor externi cooptaţi

PRIMAR
DUMUŢA   AUREL

Avizat
Secretarul Comunei

Băiţa de sub Codru TRAIAN   DRAGOŞ
la 31.10.2012.
Nr.104.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la constituirea comisiei de selecţie a ofertelor pentru nogocierea ofertei în vederea  atribuirii

contractului de achiziţie publică avînd ca obiect   lucrării suplimentare  la contractul de lucrării de „Alimentare cu apă
potabilă în comuna Băiţa de sub Codru”

Având în vedere prevederile art. 122 litera „i” din OUG nr.34/2006 cu privire la
atribuirea contractelor de achiziţie publică,cu modificările şi completările ulterioare,prevederile
art. 57-58,art.71-72,art. 73 punct 4 din HGR nr. 925/2006 de aprobare a normelor de aplicare a
acesteia,cu modificările şi completările ulterioare ;

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 selecţie a ofertelor pentru negocierea
ofertei în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect lucrării suplimentare
pentru executarea lucrării „Alimentare cu apă potabilă în comuna Băiţa de sub Codru” ,în
următoarea componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comisie

POP ZAMFIR -viceprimar Preşedinte
DRAGOŞ TRAIAN - secretar Membru
VANCA GHEORGHE -contabil Membru

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

Articolul 3. Prezenta se comunică :

-Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş
-Membrilor Comisiei

PRIMAR
Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat
Secretarul Comunei

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ TRAIAN
la 17.04.2012.
Nr.35.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor în vederea  atribuirii

contractelor de achiziţie publică pentru executarea de lucrării,achiziții de bunurii și servicii

Având în vedere prevederile OUG nr.34/2006 cu privire la atribuirea contractelor
de achiziţie publică,cu modificările şi completările ulterioare,prevederile art. 71-72,73 aliniatul 1
şi 3 şi a art. 76 din HGR nr. 925/2006 de aprobare a normelor de aplicare a acesteia,cu
modificările şi completările ulterioare ;

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se  constituie comisia  pentru evaluarea ofertelor în vederea atribuirii
contractului de achiziţie publică pentru executarea lucrarii,servicii și și achiziții bunurii la
procedura de selecție de ofertă, în următoarea componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comisie
1.POP  TRAIAN -viceprimar al comunei Preşedinte
2.DRAGOŞ TRAIAN -secretar al comunei Membru
3.VANCA GHEORGHE - Referent-contabil Membru
4.MĂRIEŞ IONEL - Isp. specialitate –resp. urbanism Membru

Articolul 2. Domnul POP TRAIAN -preşedintele comisiei de selecţie a ofertelor,
se numeşte ca persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire.

Articolul 3. Prezenta se comunică :
-Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş
-Membrilor Comisiei

PRIMAR
DUMUŢA   AUREL

Avizat
Secretarul Comunei

Băiţa de sub Codru TRAIAN   DRAGOŞ
la 31.10.2012.
Nr.104.



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

privind inventarierea unor elemente ale patrimoniului public şi privat a comunei
neinventariate la finele anului 2012

Având în vedere neregulile semnalate de către camera de conturi a judeţului
Maramureş ca urmare a controlului efectuat în perioada  4 martie 3 aprilie 2013;

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 a unor elemente ale patrimoniului
public şi privat a comunei Băiţa de sub Codru , neinventariate la finele anului 2012,respectiv
investiţiilor corporale în curs de execuţie, soldurilor conturilor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii,a listelor cererilor de confirmare, pe baza extraselor soldurilor debitoare şi
creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor
conturi în următoarea componenţă :

1. DRAGOS TRAIAN secretar al comunei Preşedinte
2. RUS CRISTELUŢA           referent(casier) Secretar
3. POP TRAIAN Viceprimar al comunei Membru
4. POP LUCICA bibliotecar Membru
5. DUMUŢA MARIA referent Membru
Articolul 2. In exercitarea atributiunilor sale comisia lucreaza in plen si hotaraste cu

votul majoritatii membrilor .
Articolul 3. Inventarierea se va efectua în perioada 8-15 aprilie 2013.
Articolul 4.Procersul verbal şi  listele întocmite ,vor fi predat la contabilitate până în

data de 10 aprilie  2013.
Articolul 6. Prezenta se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica:

- Membrilor comisiei
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMUŢA  AUREL

Avizat pentru legalitate
SECTRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la   1 aprilie 2013
Nr. 41



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Privind inventarierea patrimoniului la sfârşitul anului 2012

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 TRAIAN
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 public şi privat al coomunei , mijloacelor fixe
şi obiectelor de inventar la Primăria comunei  mijloacelor fixe,
obiectelor de inventar şi materialelor de la gospodăria comunală ; 11-14 decembrie

2. „ Casa „ , materiale şi rechizite de la Primăria comunei; 13-14 decembrie
3. Biblioteca comunală 17-19 decembrie
4.  Materiale PSI 20-21 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 21 decembrie
2012.

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

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Avizat pentru legalitate
SECTRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la   10 DECEMBRIE   2012
Nr. 115



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă extraordinară

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă
în şedinţă extraordinară în ziua de 10 decembrie 2012 ora 18.00.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu următorul
proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la  rectificarea bugetului local pe anul 2012.
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

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 07.12.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.114 .



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 14  august 2012 ora 10 .00.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3
luni, septembrie-noiembrie 2012.

2. Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea Comandamentului Antiepizootic.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitaţie a unui spaţiu din

domeniul privat pentru desfăşurarea activităţii de stomatologie.
4. Probleme curente.
5. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 08.08.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.75.



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 2012 ora 8 .30.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea
şi exercitarea activităţii de audit public intern.

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

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 21.12.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.120.



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 ianuarie 2012 ora 16 .00.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la adoptarea bugetului local pe anul 2012.
2. Proiect de hotărâre cu privire la adoptarea  bugetului activităţilor autofinanţate

„SERVICIUL DE SALUBRIZARE”şi „FOND FORESTIER” pe anul 2012.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului asistenţilor personali pentru

persoanele cu handicap şi ai celor cu indemnizaţie pe anul 2012.
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  „Planului de Analiză şi Acoperire a

Riscurilor a comunei BĂIŢA DE SUB CODRU „pe anul 2012.
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea întocmirii proiectului tehnic

privind”Lucrării de forare pentru 2 puţuri de apă în localitatea SĂLSIG.lucrării de branşare la reaţeaua
electrică şi lucrării de racordare a celor 2 puţuri la staţia de pompare şi clorinare a comunei ASUAJU DE
SUS” .

6. Analiza  „NOTEI DE CONSTATARE” întocmită de către  Instituţia Prefectului
Judeţului Maramureş,ca urmare a controlului efectuat la primăria Băiţa de sub Codru.

7. Probleme curente.
8. 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 24.01.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.11.





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 10 iulie 2012 ora 10 .00.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2012.
2. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului

local pe domenii de activitate.
3. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului consiliului local al

comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ca membru în Adunarea Generală a ADI-Maramureş,pentru mandatul
2012-2016.

4. Probleme curente.
5. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 05.07.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.66.



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 24 MAI 2012 ora 8.30

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii unui teren din domeniul public al
comunei şi stabilirea preţului min de pornire a licitaţiei.

2. Rapoarte de activitate ale consilierilor
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 18.05.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.41.



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 29  martie 2012 ora 18 .00.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de închidere a exerciţiului financiar
pe anul 2011.

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea noii denumiri a şcolii generale din comună.
3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2012.
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea variantei finale a proiectului de stemă al

Comunei Băiţa de sub Codru.
5. Rapoarte de activitate ale consilierilor
6. Raport anual al primarului cu privire la starea economico socială şi de mediu a

comunei Băiţa de sub Codru.
7. Probleme curente.
8. 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 23.02.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.24.



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 29 noiembrie 2012 ora 8 .00.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2012
2. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3

luni (decembrie 2012-februarie 2013).
3.   Proiect de hotărâre cu privire la stabilierea impozitelor şi taxelor locale pentru anul

2013.
4. Probleme curente.
5. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 23.11.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.110.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 16 octombrie 2012 ora 10 .00.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2012
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului  Asociaţi de Dezvoltare

Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în Judeţul Maramureş.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui contract de intervenţie  cu

serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă BĂSEŞTI pentru intervenţia în caz de incendiu pe teritoriul
comunei Băiţa de sub Codru.

4. Probleme curente.
5. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 12.10.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.97.



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 11 septembrie 2012 ora 10 .00.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2012
2. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea primarului ca reprezentant al comunei în

Adunarea  Generală a Asociaţilor din cadrul ADI pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în
Judeţul Maramureş.

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitaţie a unui spaţiu  de la
subsolul Căminului cultural din Băiţa de sub Codru-spaţiu aparţinând domeniul public  al comunei.

4. Probleme curente.
5. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 06.09.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.79.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la asigurarea personalului tehnic auxiliar de pe lângă birourile electorale

constituite pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, de la 10 iunie 2012.

Pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de deplină ordine şi siguranţă a
scrutinului de la 10 iunie 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale ;

Având în vedere prevederile articolelor 117 alineatele1- 3 , art.120 alinatul 1-2
din  Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale ,cu modificările
şi completările ulterioare;

În temeiul  articolelor 63 alineat 1 litera „a” ,  alineat 2 al aceluiaşi articol , art.64
, art.68 ,precum şi a art. 115 aliniatul 1 litera „a”din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007 cu
modificările ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :
Articolul 1. Se numesc ca personal tehnic auxiliar pe lângă Biroul electoral al

Circumscripţiei comunale nr. 17 Băiţa de sub Codru ,următorii:
1. DUMUŢA MARIA Referent
2. SABOU FLORICA Guard

Articolul 2. Se numesc ca personal tehnic auxiliar pe lângă Biroul electoral al
Secţiei de votare nr. 1 Băiţa de sub Codru următorii :

1. PETRAN AUREL Fochist şcoală
2. PINTEAN LENUŢA Personal de serviciu şcoală.
3. SABOU ZAMFIR Şomer

Articolul 3. Se numeşte ca personal tehnic auxiliar pe lângă Biroul electoral al
Secţiei de votare nr. 2 Urmeniş ,doamna BUDE MONICA -casnică .

Articolul 4. Personalul tehnic auxiliar numit pe lângă biroul electoral al
circumscripţiei comunale cât şi cel de pe lîngă birourile secţiilor de votare, beneficiază de o
indemnizaţie pentru fiecare zi lucrată în această activitate pe baza fişei de prezenţă întocmită de
preşedintele biroului electoral de circumscripţie,în sumă de 65 lei/zi.

Articolul 5. În zilele de activitate se asigură pentru personalul tehnic auxiliar
băuturi răcoritoare, cafea şi gustări în limita sumei de 10 lei de persoană .

Articolul 6. Prezenta dispoziţie  se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Circumscripţie electorale  comunale.
- Birourilor electorale ale secţiilor de votare
- Personalului numit

PRIMAR

GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 31 mai 2012. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS
Nr.42.



























ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la delimitarea perimetrelor de 500 m în jurul  secţiilor de votare

şi stabilirea unor măsuri de ordine în ziua desfăşurării
alegerii autorităţilor administraţiei publice locale

la scrutinul din  10 iunie  2012

Având în vedere prevederile articolelor art.80, a articolului 103 litera g
,art.104-105 din  Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul  articolelor 63 alineat 1 litera „a” alineat 2 al aceluiaşi articol , 64 , a
articolului 68,precum şi a art. 115 aliniatul 1 litera”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie  2007, cu
modificările şi completările ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Perimetrul de 500 m în jurul secţiilor de votare  la care se face referire
în articolele 80 din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale ,cu
modificările şi completările ulterioare, se delimitează astfel ;

1. Secţia de votare nr. 1 Băiţa de sub Codru cu sediul în localul Şcolii cu clasele I-
VIII Băiţa de sub Codru:
a. La est Locuinţa domnului  Pop Gheorghe nr.5
b. La vest Locuinţa doamnei  Pop Floare nr. 215
c. La sud Locuinţa doamnei Bancoş Elisabeta nr. 250
d. La nord Podul de peste vale pe drumul spre biserică.

2. Secţia de votare nr. 2 Urmeniş cu sediul în localul Şcolii cu clasele I-IV
Urmeniş :
a. La est Locuinţa domnului CIURDAŞ IOAN nr.60
b. La vest Locuinţa domnului   BLIDAR VASILE  nr. 76
c. La sud Locuinţa doamnei Dragomir Florica nr. 153 şi
d. La nord Pod peste vale de la pălincie.

Articolul 2. In perimetrul astfel delimitat sunt interzise distribuirea de băuturi
alcoolice precum şi staţionarea persoanelor mai mult decât timpul necesar pentru deplasare şi
exercitarea dreptului de vot pe perioada votării între orele 7 dimineaţă şi  21 .

Articolul 3. Se interzice comercializarea băuturilor alcoolice în toate unităţile
comerciale situate în perimetrele delimitate prin prezenta dispoziţie.

Articolul 4. Nerespectarea interdicţiilor la care face referire prezenta dispoziţie se
sancţionează potrivit Legii 67/2004 cu amendă contravenţională cuprinsă între 2200 şi 3000 lei.

Articolul 5. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Circumscripţie electorale  comunale Băiţa de sub

Codru



- Birourilor electorale ale secţiilor de votare
- Postului local de poliţie
- Unităţilor comerciale situate în perimetrele delimitate ale secţiilor de

votare.

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
La 31.05.2012. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr. 43



























ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la delegarea atribuţiunilor de ofiţer de stare civilă domnului

DRAGOŞ   TRAIAN

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 19.10.2012,domnului DRAGOŞ   TRAIAN având funcţia
publică de“ SECRETAR AL COMUNEI ”, 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.
- Domnului DRAGOŞ TRAIAN

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 19.10.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.99.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la delegarea atribuţiunilor de ofiţer de stare civilă doamnei

DUMUŢA  MARIA

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 19.10.2012,doamnei DUMUŢA MARIA având funcţia publică
de“ referent ”, 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 DUMUŢA MARIA

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 19.10.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.98.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la delimitarea  secţiilor de votare

privind organizarea şi desfăşurarea  referendumului
din data de 29 iulie  2012,privind demiterea Preşedintelui României

Având în vedere prevederile art. 8 şi a art. 17 din Legea nr. 3/2000,privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 33 din 6 iulie 2012,  a Parlamentului României privind
suspendarea din funcţie  a  Preşedintelui României;

Având în vedere Hotărârea nr. 34 din 6 iulie 2012,  a Parlamentului României privind
stabilirea obiectului şi datei organizării referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României;

Având în vedere  prevederilor articolului 8 aliniatul 1  din legea nr. 35/2008
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului României;

În temeiul prevederilor  art.63 aliniatul 1 litera „a” şi aliniatul 2,art 68 şi art. 115
aliniatul 1 litera „a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007 cu modificările ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. În vederea desfăşurării referendumului  privind demiterea
Preşedintelui Românieri, ce se v-a desfăşura pe data de 29 iulie  2012, pe teritoriul comunei
Băiţa de sub Codru se delimitează următoarele secţii de votare :

1. Secţia de votare Băiţa de sub Codru cu sediul în localul Şcolii cu clasele I-
VIII Băiţa de sub Codru unde îşi vor exercita dreptul de vot locuitorii din satul
Băiţa de sub Codru .

2. Secţia de votare Urmeniş cu sediul în localul fostei Şcolii cu clasele I-IV
Urmeniş unde îşi vor exercita dreptul de vot toţi locuitorii satului Urmeniş .

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Circumscripţiei judeţene  Maramureş
- Birourilor secţiilor de votare

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  09 IULIE    2012. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr.67.



























ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Cu privire la delimitarea  secţiilor de votare
privind organizarea şi desfăşurarea  alegerilor  autorităţilor administraţiei publice locale ,

alegeri ce se vor desfăşura în data de 10 iunie 2012

Având în vedere prevederile HGR nr. 140/2012 privind stabilirea datei organizării
alegerilor  autorităţilor administraţiei publice locale;

Având în vedere  prevederilor articolelor 13 şi 15  din legea nr. 67/2004,
republicată,pentru alegerea autorităţilor publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor  art.63 aliniatul 1 litera „a” şi aliniatul 2,art 68 şi art. 115
aliniatul 1 litera „a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007 cu modificările şi completările
ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor  autorităţilor
administraţiei publice locale, ce se vor desfăşura pe data de 10 iunie 2012, pe teritoriul comunei
Băiţa de sub Codru se delimitează următoarele secţii de votare :

1. Secţia de votare nr. 1 -Băiţa de sub Codru-, cu sediul în localul Şcolii
Gimnaziale Băiţa de sub Codru unde îşi vor exercita dreptul de vot locuitorii
din satul Băiţa de sub Codru .

2. Secţia de votare nr. 2 –Urmeniş-, cu sediul în localul fostei Şcolii cu clasele I-
IV Urmeniş unde îşi vor exercita dreptul de vot toţi locuitorii satului Urmeniş.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Circumscripţiei judeţene  Maramureş.
- Biroului electoral al circumscripţiei electorale Băiţa de sub Codru.
- Birourilor secţiilor de votare

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  03  aprilie 2012. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS
Nr.26.



























ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Cu privire la delimitarea  secţiilor de votare
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

la scrutinul din 9 decembrie  2012.

Având în vedere prevederile HGR. nr. 888/2012 cu privire la stabilirea datei privind
desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi a Senatului ;

Având în vedere  prevederilor articolului 18 aliniatul 2  din legea nr. 35/2008
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului României,

În temeiul prevederilor  articolului 63 alineat 1 litera „a” şi alineat 2, a art.64 ,art 68
precum şi a art. 115 aliniatul 1 şlitera „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. În vederea desfăşurării scrutinului de la 9 decembrie 2012 pentru alegerea
Camerei Deputaţilor şi a Senatului , pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru se delimitează
următoarele secţii de votare :

1. Secţia de votare Băiţa de sub Codru cu sediul în localul Şcolii  Gimnaziale Băiţa
de sub Codru unde îşi vor exercita dreptul de vot locuitorii din satul Băiţa de sub
Codru .

2. Secţia de votare Urmeniş cu sediul în localul Şcolii cu clasele I-IV Urmeniş unde
îşi vor exercita dreptul de vot toţi locuitorii satului Urmeniş.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Ciurcumscripţiei judeţene  Maramureş

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 24.09. 2012. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr.81





























ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încadrarea în funcţia de asistent personal

a doamnei GHIŢ DIANA-GEORGETA

Având în vedere cererea domnului POP GHEORGHE cu domiciliul în localitatea BĂIŢA
DE SUB CODRU  NR. 435 , -persoană cu handicap grav-, prin care solicită încadrarea în funcţia de
asistent personal a doamnei GHIŢ   DIANA-GEORGETA din Băiţa de sub Codru nr. 274;

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

plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile HGR.nr.23/2013,privind stabilirea salariului de bază minim

brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.02.2013;
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 15.03.2013,doamna GHIŢ DIANA-GEORGETA cu domiciliul

în Băiţa de sub Codru 274, se încadrează în funcţia de “ASISTENT MEDICAL -debutant ,” -personal
contractual- , asistent personal al persoanei cu handicap  POP GHEORGHE ,din Băiţa de sub Codru nr.
435.

Articolul 2. Plata indemnizaţiei lunare în sumă fixă stabilită pentru domnul POP
GHEORGHE –persoană cu handicap -încetează cu data de 15 martie 2013.

Articolul 3. Doamna  GHIŢ DIANA-GEORGETA ,beneficiază de un salariul brut lunar
în sumă de 750 lei.

Articolul 4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei GHIŢ DIANA-GEORGETA-Băiţa de sub codru nr.274.
- Domnului  POP GHEORGHE -Băiţa de sub codru nr.435.

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 15.03.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.36 .





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 21.03.2012,doamna POP ANDREEA-MARIANA cu reşedinţa în
Băiţa de sub Codru 675, se încadrează în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap  VANCA
REGHINA,din Băiţa de sub Codru nr. 679,nivel de salarizare “ASISTENT MEDICAL -debutant ”.

Articolul 2. Doamna POP ANDREEA-MARIANA ,beneficiază de un salariul brut lunar
în sumă de 700 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 21.03.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.23 .





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 21.03.2012,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. Doamna POP ANDREEA-MARIANA ,beneficiază de un salariul brut lunar
în sumă de 700 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 21.03.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.23 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încadrarea în funcţie a doamnei

POP MĂRIOARA-EMILIA

Având în vedere cererea doamnei POP MĂRIOARA-EMILIA  cu domiciliul în localitatea
BĂIŢA DE SUB CODRU  NR. 633 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal al

persoanei  cu handicap grav, POP ANA din localitatea  Băiţa de sub codru  nr. 633;
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 27.06.2012,doamna POP MĂRIOARA-EMILIA cu domiciliul
în Băiţa de sub Codru 633, se încadrează în funcţia de “ASISTENT MEDICAL -debutant ,” -personal
contractual- , asistent personal al persoanei cu handicap  POP ANA ,din Băiţa de sub Codru nr. 633.

Articolul 2. Doamna POP  MĂRIOARA-EMILIA ,beneficiază de un salariul brut lunar
în sumă de 700 lei.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei POP ANA-Băiţa de sub codru nr.633.
- Doamnei POP  MĂRIOARA-EMILIA -Băiţa de sub codru nr.633.

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.06.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.65 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încadrarea în funcţie a doamnei

POP MĂRIOARA-EMILIA

Având în vedere cererea doamnei POP MĂRIOARA-EMILIA  cu domiciliul în localitatea
BĂIŢA DE SUB CODRU  NR. 633 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal al

persoanei  cu handicap grav, POP ANA din localitatea  Băiţa de sub codru  nr. 633;
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 27.06.2012,doamna POP MĂRIOARA-EMILIA cu domiciliul
în Băiţa de sub Codru 633, se încadrează în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap  POP
ANA ,din Băiţa de sub Codru nr. 633 ,nivel de salarizare“ASISTENT MEDICAL -debutant .

Articolul 2. Doamna POP  MĂRIOARA-EMILIA ,beneficiază de un salariul brut lunar
în sumă de 700 lei.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei POP ANA-Băiţa de sub codru nr.633.
- Doamnei POP  MĂRIOARA-EMILIA -Băiţa de sub codru nr.633.

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.06.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.65 .





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢI
cu privire la constituirea comisiei de licitatie in vederea
închirierii unui teren  din domeniul public al comunei

Având în vedere dispoziţiile hotararii Consiliului local Băiţa de sub Codru
nr.15/24.05.2012 prin care se aproba  organizarea  licitatie pentru inchirierea unui teren din
domeniul privat al comunei;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 ,a finantelor publice locale, cu
modificarile şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1993 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia,cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1 litera”e”,a art. 68 şi a art. 115
aliniatul 1 litera „a” 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 organizarea  licitaţiei in vederea
inchirierii unui teren agricol în suprafaţă de 70560 mp  în vederea desfăşurării unor activităţii în
domeniul agricol , teren apartinand domeniului public al comunei, situat în locul numit „LA
IUGHERE”,comisia având următoarea componenţă :

1. POP TRAIAN viceprimar Preşedinte
2. DUMUŢA MARIA agent agricol secretar
3. MĂRIEŞ IONEL Ing.contructor 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

DUMUŢA   AUREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

DRAGOŞ TRAIAN
Băiţa de sub Codru
la 28.06.2012
Nr.62



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢI
cu privire la constituirea comisiei de licitatie in vederea

vânzării unor mijloace auto.

Având în vedere dispoziţiile hotararii Consiliului local Băiţa de sub Codru
nr.32/27.09.2011 prin care se stabileşte preţul minim de vânzarea şi organizarea vânzării prin
licitatie a unor mijloace auto aflate domeniul privat al comunei;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 ,a finantelor publice locale, cu
modificarile şi completările 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 organizarea  şi vânzarea prin  licitatie a
unor mijloace auto aflate în domeniul privat al comunei,în următoarea componenţă :

1. POP TRAIAN viceprimar Preşedinte
2. RUS CRISTELUŢA referent-casier secretar
3. MĂRIEŞ IONEL Ing.contructor membru
5. VANCA GHEORGHE referent-contabil membru

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

- Instituţia Prefectului judeţului Maramureş
- Membrilor comisiei

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

DRAGOŞ TRAIAN
Băiţa de sub Codru
la 20.11.2012
Nr.108



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la constituirea comisiei de recepţie ca urmare a achiziţionărtii directe

a unor produse,servicii sau lucrării.

Având în vedere dispoziţiile articolului 18 aliniatul 1şi a art. 19 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului României nr.34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţii
publice cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991-legea contabilităţii,republicată cu
modificările şi completările ulterioare,a Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale;

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se constituie comisia de  recepţie a unor produse,servicii sau lucrării
ca urmare a  achiziţionărtii directe a acestora, de către primăria comunei Băiţa de sub Codru,în
următoarea componenţă;

1. POP ZAMFIR VICEPRIMAR PRESEDINTE
2. CUREU MARINELA Consilier al primarului secretar
3. RUS  CRISTELUTA Referent impozite-taxe membru
4. VANCA VALENTIN       Consilier membru
5. BANCOŞ RONULUS Consilier membru

Articolul 2. Prezenta dispoziţie  se comunică membrilor comisiei şi
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Membrilor comisiei
- Compartimentului financiar-contabil

PRIMAR

Ec.GHIŢĂ    GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 20 februarie 2012.
Nr.15



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reconstituirii comisiei de recepţie ,ca urmare a achiziţionărtii directe

a unor produse,servicii sau lucrării.

Având în vedere dispoziţiile articolului 18 aliniatul 1şi a art. 19 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului României nr.34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţii
publice cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere modificările intervenite în structura de personal a primăriei Băiţa
de sub Codru,ca urmare a alegerilor locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991-legea contabilităţii,republicată cu
modificările şi completările ulterioare,a Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale;

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se reconstituie comisia de  recepţie a unor produse,servicii sau
lucrării ca urmare a  achiziţionărtii directe a acestora, de către primăria comunei Băiţa de sub
Codru,în următoarea componenţă;

1. POP  TRAIAN VICEPRIMAR PRESEDINTE
2. POP AURICA Referent secretar
3. RUS  CRISTELUTA Referent impozite-taxe membru
4. VANCA VALENTIN       Consilier membru
5. BANCOŞ ROMULUS Consilier membru

Articolul 2. Prezenta dispoziţie  se comunică membrilor comisiei şi
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Membrilor comisiei
- Compartimentului financiar-contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 31 octombrie 2012.

Nr.101



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
privind rectificarea unor rubrici din actele de stare civila

Avand in vedere cererea doamnei POP FLOAREA domiciliat in localitatea Odeşti nr.
231,comuna BĂSEŞTI,judeţul Maramureş , inregistrata sub nr. 10.073 din 07.05.2012, insotita de
actele doveditoare depuse la dosar, prin care solicita rectificarea actului de căsătorie nr.14/1992
privind pe POP VALENTIN şi POP FLOAREA, inregistrat in registrele de stare civila , „pentru
căsătorii„ ale comunei  Băiţa de sub Codru, precum si referatul compartimentului de stare civila
in care se propune aprobarea cererii ;

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

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

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

Primarul comunei  Băiţa de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Admite cererea doamnei POP FLOAREA si in consecinta dispune
rectificarea actului de căsătorie nr. 14/1992, inregistrat in actele de „căsătorii” ale comunei Băiţa
de sub Codru,privind pe POP VALENTIN şi POP FLOAREA in sensul ca la rubrica data
naşterii soţiei se va trece corect „10 ” in loc de „ 17”.cum din eroare a fost trecut.

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

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Serviciul Public Comunitar Judetean  de Evidenta Persoanelor Maramures
- Doamnei POP FLOAREA-Odeşti nr. 231

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codrui
La 09..05.20112
Nr.40.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Cu privire la reorganizarea Centrului Operativ pentru situaţii de urgenţă

Având în vedere prevederile  art. 15 aliniatul 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

Având în vedere modificările intervenite în componenţa nominală a Centrului
Operativ pentru Situaţii de Urgenţă,ca urmare a alegerilor locale din data de 10 iunie 2012;

In temeiul prevederilor art.63 aliniatul 1 litera „d”,aliniatul 5 litera „b”  , art.68
aliniatul 1 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. Se reorganizează Centru Operativ pentru situaţii de urgenţă,având
următoarea componenţă;

1. DRAGOŞ TRAIAN-secretar-şef centru operativ
2. VANCA GHEORGHE-contabil-membru
3. POP  TRAIAN –viceprimar-membru

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Inspectoratului judeţean pentru SITUAŢII DE URGENŢĂ-

Maramureş.
- Membrilor centrului operativ pentru situaţii de urgenţă

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  23.07.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr.71.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Cu privire la reorganzarea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

Având în vedere prevederile  art. 12 aliniatul 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

Având în vedere modificările intervenite privind componenţa nominală a
comitetului local pentru situaţii de urgenţă;

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera „d” ,aliniatul 5 litera „b”,
art.68 aliniatul 1 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. Se reorganizează sub conducerea primarului comunei  Comitetul
local pentru situaţii de urgenţă ,care v-a avea următoarea componenţă;

1. GHIŢĂ GHEORGHE-primar –preşedintele comitetului local
2. POP ZAMFIR- viceprimar-vicepreşedinte al comitetului local
3. DRAGOŞ TRAIAN-secretar-membru
4. CUREU LUDOVIC -şef post poliţie-membru
5. GRUMAZ MIRELA-medic –cabinet medical individual-membru
6. MARINCA TRAIAN-director şcoală.-membru
7. PETRAN  AUREL-serviciul public PSI.-membru
8. VANCA  VALENTIN- administrator firmă-membru
9. SABOU VASILE-administrator firmă-membru

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă-Maramureş.
- Membrilor Comitetului local pentru situaţii de urgenţă.

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  23.02.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr.17.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Cu privire la reorganzarea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

Având în vedere prevederile  art. 12 aliniatul 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

Având în vedere modificările intervenite privind componenţa nominală a
comitetului local pentru situaţii de urgenţă,ca urmare a alegerilor locale din data de 10 iunie
2012;

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera „d” ,aliniatul 5 litera „b”,
art.68 aliniatul 1 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. Se reorganizează sub conducerea primarului comunei, Comitetul
local pentru situaţii de urgenţă ,care v-a avea următoarea componenţă;

1. DUMUŢA AUREL-primar –preşedintele comitetului local
2. POP TRAIAN- viceprimar-vicepreşedinte al comitetului local
3. DRAGOŞ TRAIAN-secretar-membru
4. CUREU LUDOVIC -şef post poliţie-membru
5. GRUMAZ MIRELA-medic –cabinet medical individual-membru
6. MARINCA TRAIAN-director şcoală.-membru
7. PETRAN  AUREL-serviciul public PSI.-membru
8. VANCA  VALENTIN- administrator firmă-membru
9. SABOU VASILE-administrator firmă-membru

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă-Maramureş.
- Membrilor Comitetului local pentru situaţii de urgenţă.

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  23.07.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr.70.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei

RUS CRISTELUŢA-IULIANA

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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 01.06.2012,doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA-funcţionar
public-“referent”(casier) ,beneficiază de un salariul brut lunar în sumă de 863 lei, din care 795 lei
salar de bază şi 68 lei alte sporurii ,rezultat prin majorarea cu 8%  a salariului brut lunar la nivelul lunii
iunie  2012

Articolul 2. Începând cu 01.12.2012,doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA-funcţionar
public-“referent”(casier) ,beneficiază de un salariul brut lunar în sumă de 926 lei, din care 852 lei
salar de bază şi 74 lei alte sporurii ,rezultat prin majorarea cu 7,4%  a salariului brut lunar la nivelul
lunii  noiembrie  2012.

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

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

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 22.06.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.52 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei

BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA

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 HGR.nr.23/2013,privind stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.02.2013;

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 01.02.2013,doamna  BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA-
personal contractual- având funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al
persoanei cu handicap  BLIDAR ALINA-MARIA din localitatea URMENIS nr. 76.-“ .-beneficiază de
un salariu brut lunar în sumă de 825 lei.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA –URMENIŞ nr.76

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 14.03.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.34 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei

POP AURICA

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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 01.06.2012,doamna POP AURICA-funcţionar public-
“referent”(asistentă socială) ,beneficiază de un salariul brut lunar în sumă de 1206 lei, din care 1116
lei  salar de bază şi 90 lei alte sporurii ,rezultat prin majorarea cu 8%  a salariului brut lunar la nivelul
lunii  iunie 2012 .

Articolul 2. Începând cu 01.12.2012,doamna POP AURICA-funcţionar public-
“referent”(asistentă socială) ,beneficiază de un salariul brut lunar în sumă de 1294 lei, din care 1198
lei  salar de bază şi 96 lei alte sporurii ,rezultat prin majorarea cu 7,4%  a salariului brut lunar la nivelul
lunii  noiembrie  2012.

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 22.06.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.51 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului 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 HGR.nr.23/2013,privind stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.02.2013;

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 01.02.2013,domnul LIBOTEAN JENUC-personal contractual-
având funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu handicap  POP
ANA din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 718.-“ .-beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 863
lei.

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

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

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 14.03.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.31 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei

POP ANDREEA-MARIANA

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 HGR.nr.23/2013,privind stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.02.2013;

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 01.02.2013,doamna POP ANDREEA-MARIANA-personal
contractual- având funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu
handicap  VANCA REGHINA din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 679.-“ .-beneficiază de un salariu
brut lunar în sumă de 750 lei.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei POP ANDREEA-MARIANA-Băiţa dsc nr.675

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 14.03.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.32 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei

POP MĂRIOARA-EMILIA

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 HGR.nr.23/2013,privind stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.02.2013;

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 01.02.2013,doamna POP MĂRIOARA-EMILIA-personal
contractual- având funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu
handicap  POP ANA din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 633.-“ .-beneficiază de un salariu brut lunar
în sumă de 750 lei.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei POP MĂRIOARA-EMILIA

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 14.03.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.25 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei

RUS ANCUŢA-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 HGR.nr.23/2013,privind stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.02.2013;

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 01.02.2013,doamna RUS ANCUŢA-ADRIANA-personal
contractual- având funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu
handicap  RUS RAHELA-MELISA din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 74.-“ .-beneficiază de un
salariu brut lunar în sumă de 788 lei.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei  RUS ANCUŢA-ADRIANA-Băiţa dsc nr.74

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 14.03.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.33 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului 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.1225/2011,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-
având 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.

-beneficiază de un salariu brut lunarîn sumă de 700 lei-

Articolul 2. 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 24.01.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 8.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului domnului

LIBOTEAN JENUC

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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.1225/2011,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 01.06.2012,domnul LIBOTEAN JENUC-personal contractual-
având funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu handicap  POP
ANA din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 718.-“ .-beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 704
lei-calculat prin indexarea cu 8% a nivelul salariului în sumă de 86.25 % din salariul de la data de 30
iunie 2010.

Articolul 2. Începând cu 01.12.2012,domnul LIBOTEAN JENUC-personal contractual-
având funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu handicap  POP
ANA  din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 718.-“ .-beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 756
lei-rezultat prin majorarea cu 7,4%  a salariului brut lunar la nivelul lunii  noiembrie  2012.

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 22.06.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.57 .





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 BĂIŢA DE
SUB CODRU, 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 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 cererea nr. 1446/2011 a numitului 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 ,prin care solicită restituirea în natură
a suprafeţei de 3567 mp şi în baza   actelor depuse la dosar(dovada calitatii de persoana indreptatita,
dovada proprietatii, plan de amplasament,ridicării topo.);

Având în vedere referatul comisiei interne prin care se propune restituirea in natura a
suprafeţei de teren liber  solicitat ;

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 succesor al defuntei  Ferencz Margareta ,terenul in suprafata de 3567 mp,
inscris in CF 549 a localitatii Băiţa de sub codru, nr.top 109/2,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:

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

PRIMAR

Ec.GHIŢĂ GHEORGHE

Vizat legalitate;
SECRETAR,

DRAGOŞ  TRAIAN
Băiţa de sub Codru
La 17.01.2012.

Nr. 3.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARINIŞ
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 161 / 2011
cu privire la soluţionarea dosarului cuprinzand notificarea nr.61/N/2002, privind pe
petentul 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, succesor al defuntei Ferencz Margareta

Având în vedere notificarea nr. 61/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 Arinis,judetul Maramures, in suprafata de 1188 mp. inscris in CF 174 a
localitatii Arinis, nr.top 429/b/3;

Având în vedere Sentinta Civila nr. 163/2004 a Tribunalului Maramures
Sectia civila- in dosarul nr.6769/2003 prin care se admite contestatia formulata de petenta
Ferencz Margareta si continuata de fiul ei Ferencz Ivan si se anuleaza Dispozitia nr.111 /
2003 a primarului comunei Arinis prin care a fost respinsa notificarea nr.61/N/2002;

Având în vedere referatul comisiei interne prin care se propune restituirea
in natura a acestei suprafete de teren, acesta fiind liber, a actelor depuse la dosar(dovada
calitatii de persoana indreptatita, dovada proprietatii, plan de amplasament);

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 Ariniş, 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 1188 mp. inscris in CF 174 a localitatii Arinis, 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.35839/15.09.2011, 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

Ariniş la 08.12.2011.-
PRIMAR

Prof. Gheorghe Mureşan
Vizat legalitate;
SECRETAR,
Gyorgy Csaba





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARINIŞ
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 162 / 2011
cu privire la soluţionarea dosarului cuprinzand notificarea nr.62/N/2002, privind pe
petentul 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, succesor al defuntei Ferencz Margareta

Având în vedere notificarea nr. 62/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 Arinis,judetul Maramures, in suprafata de 376 mp. inscris in CF 174 a
localitatii Arinis, nr.top 429/b/1, preluat abuziv fara titlu si ocupat partial de SC IPMAR
SA Baia Mare;

Având în vedere Sentinta Civila nr. 44/2004 a Tribunalului Maramures
Sectia civila- in dosarul nr.6768/2003 prin care se admite plangerea petentei Ferencz
Margareta si se anuleaza Dispozitia nr.112 / 2003 a primarului comunei Arinis prin care a
fost respinsa notificarea nr.62/N/2002;

Având în vedere referatul comisiei interne prin care se propune restituirea
in natura a suprafetei de 166 mp. acesta fiind liber, iar pentru diferenta de 210 mp.
suprafata ocupata se propune acordarea de masuri  reparatorii prin echivalent costand in
despagubiri acordate in conditiile Titlului VII privind „regimul stabilirii si platii
despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv” din Legea nr.247/2005 privind
reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente;

Vazand actele depuse la dosar(dovada calitatii de persoana indreptatita,
dovada proprietatii si plan de amplasament si delimitare);

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 Ariniş, 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 166 mp. identificat prin CF 174 a localitatii Arinis, nr.top 429/b/1/1, conform
Planului de Amplasament si Delimitare intocmit de topograf autorizat ing.Stefan Ovidiu si
vizat O.C.P.I.Maramures cu nr.35839/2011.-



Articolul 2.- Se propune  acordarea 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, de masuri  reparatorii
prin echivalent constand in despagubiri acordate in conditiile Titlului VII privind „regimul
stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv” din Legea
nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri
adiacente – pentru imobilul teren in suprafata de 210 mp.,inscris in CF 74 a localitatii
Arinis nr. top 429/b/1/2, potrivit Planului de Amplasament si Delimitare intocmit de
topograf autorizat ing.Stefan Ovidiu si vizat O.C.P.I.Maramures cu nr.35839/2011.-

Articolul 3.- 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
- Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor – Bucuresti
- D-lui Ferencz Ivan Avraham, la domiciliul ales susmenţionat
- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Maramures

Ariniş la 08.12.2011.-

PRIMAR
Prof. Gheorghe Mureşan

Vizat legalitate;
SECRETAR,
Gyorgy Csaba



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral

în campania referendumului naţional
din data de 29 iulie  2012,privind demiterea Preşedintelui României

Având în vedere prevederile  Legii nr. 3/2000,privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere hotărârea nr. 8H/13.07.2012 a Biroului Electoral Central:
Având în vedere Hotărârea nr. 33 din 6 iulie 2012,  a Parlamentului României privind

suspendarea din funcţie  a  Preşedintelui României;
Având în vedere Hotărârea nr. 34 din 6 iulie 2012,  a Parlamentului României privind

stabilirea obiectului şi datei organizării referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României;
Având în vedere  prevederile legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a

Senatului României;
În temeiul prevederilor  art.63 aliniatul 1 litera „a” şi aliniatul 2,art 68 şi art. 115 aliniatul

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. În vederea desfăşurării referendumului  privind demiterea Preşedintelui
Românieri, ce se v-a desfăşura pe data de 29 iulie  2012, pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru se
stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj electoral:

1. În localitatea Băiţa de sub Codru  1  panou de afişaj montate la Căminul cultural  din
Băiţa de sub Codru nr. 262 .

2.În localitatea Urmeniş  1 panou de afişaj montate la Căminul cultural din localitatea
Urmeniş nr. 114.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Circumscripţiei judeţene Maramureş.
- Birourilor secţiilor de votare.

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  23 IULIE    2012. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr.68.



























ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei  SABOU FLORICA

având funcţia de GUARD(personal de serviciu)

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.1225/2011,privind stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2012;

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 01.01.2012 salariul doamnei SABOU
FLORICA(guard), se stabileşte la 700 lei .

Articolul 2. 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  24.01.2012.
Nr.4 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei

POP LUCICA

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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 01.06.2012,doamna POP LUCICA-personal contractual-
“referent IA”(bibliotecar) ,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 959 lei, rezultat prin
majorarea cu 8%  a salariului brut lunar la nivelul lunii  mai  2012 .

Articolul 2. Începând cu 01.12.2012,doamna POP LUCICA-personal contractual-
“referent  IA”(bibliotecar) ,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 1029 lei, rezultat prin
majorarea cu 7,4%  a salariului brut lunar la nivelul lunii  noiembrie  2012 .

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 22.06.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 54.





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

DISPOZITIE
cu privire la unele virări de creditre bugetare în cadrul aceluiaşi capitol

Avand in vedere prevederile art. 49 alineat 4,5 şi 7 din  Legea nr.273/2006 a finantelor
publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;

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 arpoba urmatoarele virări de credite din trim IV în trim III,în
cadrul aceluiaşi capitol după cum urmează:

1. Capitolul 84.-bunurii şi servicii - se majorează în trim.III cu sumă de 20 mii lei.
2. Capitolul 84- bunurii şi servicii - se diminuează în  trim. IV cu suma de 20 mii lei.

3. Capitolul 70- cheltuieli de capital- se majorează în trim. IV cu  suma de 20 mii lei
4. Capitolul 70- cheltuieli de capital -se diminuează  în trim. III cu  suma de 20 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 22.06.2012
Nr.60



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

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

având funcţia   de asistent personal

Având în vedere  certificatul nr.72740/2012 eliberat de către comisia judeţeană de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramureş ,in dosarul nr.66645 ,privind pe SILADI
GHEORGHE din Băiţa de sub Codru nr.578 ;

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 28 martie 2012 încetează contractul de muncă a
doamnei POP FLORICA din localitatea BAIŢA DE SUB CODRU   nr.11, îndeplinind până la
această dată funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap SILADI GHEORGHE din
localitatea BĂIŢA DE SUB CODRU nr.578.

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei POP FLORICA din BĂIŢA DE SUB CODRU  nr. 11.
- Domnului SILADI GHEORGHE –din Băiţa de sub Codru nr. 578
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec.GHIŢĂ   GHEORGHE
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 13.06.2012.
Nr.44



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului  de muncă a domnului POP TRAIAN

având funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea domnului POP TRAIAN,prin care solicită încetarea
contractului de muncă ca asistent personal al persoanei cu handicap POP ANA;

Având în vedere prevederile art. 55   litera”c” 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 27 iunie 2012 încetează contractul de muncă a
doamnei POP TRAIAN din localitatea BAIŢA DE SUB CODRU   nr.633, îndeplinind până la
această dată funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap POP ANA din  localitatea BĂIŢA
DE SUB CODRU nr.633.

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei POP ANA din BĂIŢA DE SUB CODRU  nr. 633.
- Domnului POP TRAIAN –din Băiţa de sub Codru nr. 633
- Compartimentului financiar- contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 29.06.2012.
Nr.64



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului  de muncă a doamnei POP ANDREEA-MARIANA

având funcţia   de asistent personal

Având în vedere  certificatul nr.65803/2011 eliberat de către comisia judeţeană de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramureş ,in dosarul nr.65803 ,privind pe VANCA
REGHINA din Băiţa de sub Codru nr.678 ;

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 27 ianuarie 2012 încetează contractul de muncă a
doamnei POP ANDREEA-MARIANA din localitatea BAIŢA DE SUB CODRU   nr.675,
îndeplinind până la această dată funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap VANCA
REGHINA din  localitatea BĂIŢA DE SUB CODRU nr.678.

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal Doamnei POP ANDREEA-MARIANA din BĂIŢA DE

SUB CODRU  nr. 675.
- Domnului VANCA REGHINA –din Băiţa de sub Codru nr. 678
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec.GHIŢĂ   GHEORGHE
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 30.01.2012.
Nr.13



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului  de muncă a doamnei

CUREU   MARINELA
având funcţia  consilier personal al primarului

Având în vedere prevederile art.55 litera „a”art. 56 aliniatul 1  litera”i” din C.M. ;
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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 27 iunie 2012 încetează contractul de muncă a
doamnei CUREU MARINELA din localitatea BAIŢA DE SUB CODRU   nr.500, îndeplinind
până la această dată funcţia de consilier personal al primarului comunei BĂIŢA DE SUB
CODRU .

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 CUREU   MARINELA din Băiţa de sub Codru nr. 500.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 28.06.2012.
Nr.61.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încetarea plăţii INDEMNIZAŢIEI domnului SABOU IOAN

- persoană cu handicap-

Având în vedere schimbarea domiciliului persoanei cu handicap SABOU IOAN
în localitatea Asuaju de sus nr. 511 ;

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;

In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera “ d ”,aliniatul 5 litera”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.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 3 mai 2012 încetează plata INDEMNIZAŢIEI
lunare pentru domnul SABOU IOAN cu ultimul domiciliu în localitatea  Băiţa de sub Codru  nr.
129, persoană cu handicap,ca urmare a  stabilierii domiciliului pe raza comunei ASUAJU DE
SUS .

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului de asistenţă socială
- Compartimentului financiar contabil
- D-lui SABOU IOAN

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 18.06.2012.
Nr.45.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încetarea plăţii INDEMNIZAŢIEI doamnei POP VIORICA

- persoană cu handicap-

Având în vedere decesul persoanei cu handicap a doamnei POP VIORICA cu
ultimul domiciliu în localitatea Băiţa de sub Codru nr. 408 ;

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;

In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera “ d ”,aliniatul 5 litera”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.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 27 august 2012 încetează plata
INDEMNIZAŢIEI lunare pentru doamna POP VIORICA cu ultimul domiciliu în localitatea
Băiţa de sub Codru nr. 408, persoană cu handicap,ca urmare a decesului acesteia .

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
- Compartimentului de asistenţă -socială
- Compartimentului financiar -contabil

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 24.09.2012.
Nr.82.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj în campania electorală

pentru  alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului României.
la scrutinul din  9 decembrie 2012

Având în vedere prevederile articolului 39 aliniatul 1  din legea nr. 35/2008
pentru alegerea  Camerei Deputaţilor  şi a Senatului României ;

În temeiul  prevederilor articolului 63 alineat 1 litera „a” şi  alineat 2
,art.68 precum şi a  prevederilor  articolului 115 aliniattul 1 litera”a” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare  ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj electoral  în
campania electorală pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului României de la 9
decembrie  2012 ,după cum urmează:

1. În localitatea Băiţa de sub Codru două panouri de afişaj montate la Căminul
cultural  din Băiţa de sub Codru nr. 262 .

2. În localitatea Urmeniş  două panouri de afişaj montate la Căminul cultural
Urmeniş nr. 114.

Articolul 2. Aplicarea afişelor la panourile speciale de afişaj electoral se va face
cu respectarea dispoziţiilor articolului 39 aliniatul 6 din Legea 35/2008 .

Articolul 3. Folosirea altor locuri de afişaj electoral decât cele stabilite prin
prezenta dispoziţie se va face numai cu acceptul proprietarilor ,administratorilor sau a
deţinătorului bunurilor unde se realizează afişajul.

Articolul 4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Circumscripţiei judeţene Maramureş.

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 31.10 2012. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Nr.102 .





























ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj în campania electorală

pentru  alegerea autorităţilor publice locale din data de 10 iunie 2012.

Având în vedere prevederile articolului 76 din legea nr.67/2004 pentru alegerea
autorităţilor publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;.

În temeiul  prevederilor articolului 63 alineat 1 litera „a” şi  alineat 2 , art.68
precum şi a prevederilor articolului 115 aliniattul 1 litera”a” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie
2007,cu modificările şi completările ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj electoral  în campania
electorală pentru alegerile autorităţilor publice locale care se vor desfăşura la data de 10 iunie
2012 :

1. În localitatea Băiţa de sub Codru două panouri de afişaj montate la căminul
cultural din Băiţa de sub Codru nr. 262 .

2. În localitatea Urmeniş  două panouri de afişaj montate la Căminul cultural
din Urmeniş nr. 114.

Articolul 2. Aplicarea afişelor la panourile speciale de afişaj electoral se va face
cu respectarea dispoziţiilor articolului 76 din Legea 67/2004 ,cu modificările şi completările
ulterioare.

Articolul 3. Folosirea altor locuri de afişaj electoral decât cele stabilite prin
prezenta dispoziţie se va face numai cu acceptul proprietarilor ,administratorilor sau a
deţinătorului bunurilor unde se realizează afişajul.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Circumscripţiei judeţene Maramureş.

PRIMAR

Ec.GHIŢĂ   GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 26 aprilie  2012. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS
Nr. 39.





























ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap BÂLDEA ALISA-GIORGIANA în anul 2013

Având în vedere prevederile  HGR.nr.23/2013,privind stabilirea salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată,începând cu data de 01.02.2013;

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 01.02 2013 numitul  BÂLDEA ALISA-
GIORGIANA din localitatea  Băiţa de sub Codru nr.577, persoană cu handicap grav,beneficiază de o
indemnizaţie lunară în sumă de   566 lei .

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului BÂLDEA ALISA-GIORGIANA-Băiţa de sub Codru nr. 577.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 14.03.2013.
Nr.30.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap BONTE NICOLAIE

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai
2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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,precum şi prevederile HGR.nr.1225/2011,privind
stabilirea salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 01.06.2012 numitul BONTE NICOLAIE din
localitatea Băiţa de sub Codru nr.667, persoană cu handicap grav,beneficiază de o
indemnizaţie lunară în sumă de

Articolul 2. Incepând cu data de numitul BONTE NICOLIE din localitatea  Băiţa
de sub Codru nr.667, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă

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

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 18.06.2012.
Nr..



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap BONTEA NICOLAIE în anul 2013

Având în vedere prevederile  HGR.nr.23/2013,privind stabilirea salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată,începând cu data de 01.02.2013;

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 01.02 2013 numitul  BONTEA NICOLAIE din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.667, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de   566 lei .

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

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

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 14.03.2013.
Nr.29.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap POP VIORICA

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai
2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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,precum şi prevederile HGR.nr.1225/2011,privind
stabilirea salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 01.06.2012 numita  POP VIORICA din localitatea
Băiţa de sub Codru nr.408, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă de
577 lei ,ca urmare a majorării acesteia cu 8% faţă de nivelul lunii mai 2012.

Articolul 2. Incepând cu data de 01.12.2012 numita  POP  VIORICA din localitatea
Băiţa de sub Codru nr.408, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de
617 lei ,ca urmare a majorării acesteia cu 7% faţă de nivelul lunii noiembrie 2012.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP  VIORICA-Băiţa de sub Codru nr. 408.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 18.06.2012.
Nr..



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 prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr.  19 din 16 mai
2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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,precum şi prevederile HGR.nr.1225/2011,privind stabilirea
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

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 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 ,ca
urmare a majorării acesteia cu faţă de nivelul lunii.

Articolul 2. Incepând cu data de numitul  POP CIPRIAN din localitatea  Băiţa de sub
Codru nr.270, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 617 lei ,ca
urmare a majorării acesteia cu faţă de nivelul lunii .

Articolul 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează domnul
Dragoş Traian - secretar.

Articolul 4. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- 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 .
Nr..



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap POP CIPRIAN în anul 2013

Având în vedere prevederile  HGR.nr.23/2013,privind stabilirea salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată,începând cu data de 01.02.2013;

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 01.02 2013 numitul  POP CIPRIAN din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.270, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de   566 lei .

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului POP CIPRIAN-Băiţa de sub Codru nr. 270.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 14.03.2013.
Nr.26.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap POP CIPRIAN în anul 2012

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,precum şi prevederile HGR.nr.1225/2011,privind
stabilirea salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 01.01 2012 numitul  POP CIPRIAN din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.270, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de ______ lei .

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului POP CIPRIAN-Băiţa de sub Codru nr. 270.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 24.01.2012.
Nr..



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap POP GHEORGHE

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai
2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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,precum şi prevederile HGR.nr.1225/2011,privind
stabilirea salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 01.06.2012 numitul  POP GHEORGHE din
localitatea Băiţa de sub Codru nr.435, persoană cu handicap grav,beneficiază de o
indemnizaţie lunară în sumă de

Articolul 2. Incepând cu data numitul  POP GHEORGHE din localitatea  Băiţa de
sub Codru nr.435, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de
Prefectului judeţului Maramureş

- Dosar personal
- Domnului POP GHEORGHE -Băiţa de sub Codru nr. 435.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 18.06.2012.
Nr..



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap POP GHEORGHE în anul 2013

Având în vedere prevederile  HGR.nr.23/2013,privind stabilirea salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată,începând cu data de 01.02.2013;

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 01.02 2013 numitul  POP GHEORGHE din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.435, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de   566 lei .

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

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

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 14.03.2013.
Nr.27.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap POP  GHIŢĂ în anul 2013

Având în vedere prevederile  HGR.nr.23/2013,privind stabilirea salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată,începând cu data de 01.02.2013;

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 01.02 2013 numitul  POP GHIŢĂ din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.397, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de   566 lei .

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

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

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 14.03.2013.
Nr.28.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap POP GHIŢĂ

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai
2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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,precum şi prevederile HGR.nr.1225/2011,privind
stabilirea salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 01.06.2012 numitul  POP GHIŢĂ din localitatea
Băiţa de sub Codru nr.397, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie lunară în
sumă de

Articolul 2. Incepând cu data de numitul  POP GHIŢĂ din localitatea  Băiţa de
sub Codru nr.397, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de

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

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 18.06.2012.
Nr..



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap BÂLDEA ALISA-GIORGIANA

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai
2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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,precum şi prevederile HGR.nr.1225/2011,privind
stabilirea salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 01.06.2012 numita BÂLDEA ALISA-
GIORGIANA din localitatea Băiţa de sub Codru nr.577, persoană cu handicap
grav,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă de

Articolul 2. Incepând cu data de 01.12.2012 numita BÂLDEA ALISA-
GIORGIANA din localitatea  Băiţa de sub Codru nr.577, persoană cu handicap
grav,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă .

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  BÂLDEA ALISA-GIORGIANA-Băiţa de sub Codru nr. 577.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 18.06.2012.
Nr..



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la convocarea consiliului local
în şedinţă de îndată .

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 4 ,art.45 şi art.115 aliniatul 1 litera „a”   din legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă
în şedinţă  de îndată  pentru ziua de 22 noiembrie  2012 ora  18.00.

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 2012.
2. Probleme curente,întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  22.11.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 109.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la constituirea comisiei de recepţie a lucrărilor  privind executarea lucrărilor de

„Alimentare cu apă potabilă în comuna BĂIŢA DE SUB CODRU”.

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

Având în vedere prevederile art.4,7–8,13 şi 41 din HGR.nr.273/1994 ,prind aprobarea
Regulamentului de Recepţie a lucrărilor de construcţie şi instalaţiile aferente acestora,cu modificările şi
completărtile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991,republicată,a Legii nr. 273/2006 a finanţelor
publice locale;

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;
DISPUNE :

Articolul 1. Se constituie comisia de recepţie a lucrărilor  privind executarea lucrărilor de
„Alimentare cu apă potabilă în comuna BĂIŢA DE SUB CODRU”.în   următoarea componenţă ;

1.  POP ZAMFIR -VICEPRIMAR-
reprezentant al  investitorului -Preşedinte  Comisie-

2. VANCA  VALENTIN - CONSILIER-
reprezentant al autorităţii publice locale -Membru-

3. VANCA GHEORGHE Contabil primări -Membru-
4. ANDREICA ZAMFIR -inginer constructor – diriginte şantier- -Secretar al comisiei –
5. MĂRIEŞ IONEL -inginer constructor -Membru

Articolul 2. Deasemenea în vederea recepţionării lucrărilor de construcţie privind „Alimentare
cu apă potabilă în comuna BĂIŢA DE SUB CODRU,vor fi învitaţi  domnii

1. BALACZ  TIBERIU -proiectant
2. TOTH GEYA -reprezentant constructor

Articolul 3. Prezenta dispoziţie  se comunică membrilor comisiei şi
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- SC DOMINIUM  SRL –SATU  MARE
- Proiectantului SC BINOVA  SA BAIA  MARE.
- Membrilor comisiei.

PRIMAR
GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Băiţa de sub Codru
la 27.12. 2012

Nr.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu  privire la desemnarea persoanei responsabile in implementarea colectarii selective a
deşeurilor in cadrul Primariei BĂIŢA DE SUB CODRU

Avand in vedere prevederile art.6  din Legea  nr.132/2010 privind colectarea selectiva a
desurilor in institutiile publice;

În temeiul prevederilor art.63 al.(5), art. 68 al.(1) şi cele ale art.115 alin. (1) lit. a) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

Primarul comunei Băiţa de sub Codru, judetul Maramures;,

DISPUNE;

Articolul.1.- Pentru implementarea colectarii selective a desurilor la nivelul primariei
comunei  BĂIŢA DE SUB CODRU  se desemneaza domnul POP TRAIAN, viceprimarul
comunei.

Articolul.2.-Prezenta dispoziţie se aduce la cunostinta publica si se comunică:
- Institutiei Prefectului judeţului Maramureş,
- Comisariatului Judetean de Mediu Maramures
- Domnului POP TRAIAN

PRIMAR,

DUMUŢA AUREL

Avizează pentru legalitate;

SECRETARUL COMUNEI,
DRAGOŞ  TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La 31.10.2012
Nr. 103



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

D I S P O Z I T I E

cu privire la reorganizarea,
Centrului de Conducere si Coordonare a Evacuarii

în situatii de urgenta

Avand  in vedere prevederile art.56 din Legea nr.481/2004 privind protectia civila, modificată
şi completată prin Legea nr. 212/2006;

Avand in vedere prevederile O.M.A.I  nr.1184/2006  pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta ;

Având în vedere modificările intervenite privind componenţa nominală a Centrului de
Conducere şi Coordonare a Evacuării,ca urmare a alegerilor locale din data de 10 iunie 2012;

In baza prevederilor articolului 63 alineatil 1 litera “d”, a aliniatului 5 litera “b”,art.68 aliniatul
1 si a articolului 115 alineatul 1 litera “a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,republicată în
M.O al României nr. 123 din 20 februarie 2007.;

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU,judetul Maramures;

D I S P U N E :

Articolul 1. Se reorganizează Centrul de Conducere si Coordonare a Evacuarii in Situatii de
Urgenta la nivelul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU in urmatoarea componenta, conform anexei nr.1 la
prezenta dispozitie.

Articolul 2.Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica;
- Institutiei Prefectului Judetului Maramures
- Inspectoratului Judeţean pentru situaţii de urgenţă-Maramureş.
- Membrilor Centrului de Conducere si Coordonare a Evacuarii

PRIMAR,

DUMUŢA   AUREL

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 23.07.2012.
Nr. 72



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la desemnarea unui funcţionar din cadrul primăriei în vederea

punerii în aplicare a unor  prevederi din Codul de Procedură Civilă.

Având în vedere prevederile  art.158 ali.2,alin 3 litera”f” ,ali.11  şi ale art. 159  din legea
nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă;

Având în vedere prevederile art.40 din Legea nr. 76/2012 de modificare şi completare a
art.77 din Legea nr. 215/2001-a administraţiei publice locale;

In temeiul prevederilor art. 61,a 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. Doamna RUS  CRISTELUŢA-IULIANA-referent- este demnată pentru
punerea în aplicare a prevederilor art. 158 din legea nr. 134/2012-Codul de Procedură Civilă cu privire la
înmânarea citaţiilor sau a altor acte de procedură destinatarului înştiinţat de agentul procedural.

Articolul 2. În vederea punerii în aplicare a prevederilor Codului de Procedură
Civilă,doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA ,desemnată în acest sens,va fi însoţită de către poliţistul
local.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Doamnei  referent -RUS CRISTELUŢA-IULIANA
- Domnului POP ZAMFIR-lucrător poliţia locală.

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 24.09.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.80 .



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire la reactualizarea componenţei nominale a Consiliului Consultativ  pentru protecţia

consumatorului în comuna BĂIŢA DE SUB CODRU

Având in vedere prevederile O.G.nr.21/1992  privind protecţia consumatorului precum  şi a
art. 1 anexa 1 punctul 4 din  H.G.R.  nr. 251/1994 cu privire la stabilirea componenţei ,a atribuţiunilor şi a
modului de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultatriv pentru protecţia consumatorului;

Având în vedere  modificările intervenite în urma scrutinului din data de 10 iunie 2012 privind
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;

Având în vedere comunicarea directorului oficiului judeţean pentru protecţia consumatorului
Maramureş, privind reprezentantul acestuia în consiliul consultativ pentru protecţia consumatorului  ce se
constituie la nivelul comunei noastre;

In temeiul prevederilor articolelor 63  alineat 1 literele „e” , ale articolelor 68 şi 115 aliniatul 1
litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratie publice locale ,republicată în M.O. al României nr. 123 din
20.02.2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se reactualizează la nivelul comunei  Băiţa de sub Codru,componenţa nominal a
CONSILIUL CONSULTATIV pentru  proptecţia  consumatorului, în următoarea componenţă;

1. DUMUŢA AUREL-primarul comunei -Preşedinte
2. BOGDAN MEDEŞAN-şef post poliţie -Membru
3. PINTEA DANIEL-medic veterinar - Membru
4. GRUMAZ MIRELA-medic cabinet medicină de familie - Membru
5. GRUMAZ NOROCEL-rep. Dir. Oficiului judeţean  pentru protecţia consumatorului

Maramureş - Secretar.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica ;

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures.
- Membrilor Consiliului consultativ.
- Oficiului judeţean pentru protecţia consumatorului Maramureş.

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la  26.11.2012
Nr. 111



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariulu 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.1225/2011,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 01.01.2012,doamna BLIDAR JIUCA-personal contractual- având
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.

beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 700 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 24.01.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 7.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariulu doamnei

BLIDAR JIUCA

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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.1225/2011,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 01.06.2012,doamna BLIDAR JIUCA-personal contractual- având
funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu handicap
BLIDAR ALINA-MARIA,din URMENIŞ nr. 76.-“beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de
700 lei.

Articolul 2. Începând cu 01.12.2012,doamna BLIDAR JIUCA-personal contractual- având
funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu handicap
BLIDAR ALINA-MARIA,din URMENIŞ nr. 76.-“beneficiază   de un salariu brut lunar în sumă de
705 lei, rezultat prin majorarea cu 8%,respectiv7,4%  a salariului brut lunar la nivelul de 86.25% din
salariul din 30.06.2010

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 22.06.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.59 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la stabilirea salariului domnului
POP TRAIAN

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

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 şi c” din Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;

Având în vedere prevederile HGR.nr.1225/2011,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 01.06.2012,domnul POP TRAIAN-personal contractual- având
funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu handicap  POP ANA
din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 633.-“, beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 704
lei,calculat prin indexarea cu 8% a nivelul salariului în sumă de 86.25 % din salariul de la data de 30
iunie 2010.

Articolul 2. Începând cu 01.12.2012,domnul POP TRAIAN-personal contractual- având
funcţia  de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu handicap  POP ANA
din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 633.-“, beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 756 lei,
rezultat prin majorarea cu 7,4%  a salariului brut lunar la nivelul lunii  noiembrie  2012.

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 22.06.2012. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 56.
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