
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 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 01.07 2013 numitul  BONTEA NICOLAIE din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.667, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de 601 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 15.09.2013.
Nr.70.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap POP REGHINA

Având în vedere cererea doamnei  POP  REGHINA din localitatea Băiţa de sub
Codru nr. 675 şi a documentelor care o însoţesc;

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 15 SEPTEMBRIE 2013 numita  POP
REGHINA din localitatea  Băiţa de sub Codru nr.675, persoană cu handicap grav conform
certificatului de încadrare nr. 18031/ 2003 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă de 601
lei .

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP  REGHINA -Băiţa de sub Codru nr.675.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 15.09.2013.
Nr.67.



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 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 01.07.2013 numitul  POP CIPRIAN din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.270, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de 601 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 15.09.2013.
Nr.71.



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 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 01.07 2013 numitul  POP GHEORGHE din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.435, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de 601 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 15.09.2013.
Nr.72.



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 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 01.07 2013 numitul  POP GHIŢĂ din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.397, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de 601 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 15.09.2013.
Nr.68.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la suspendarea contractului de muncă

a doamnei PODINA DINA MARCELA

Având în vedere cererea nr.1549/7.10.2013 a doamnei PODINA DINA MARCELA din
Băiţa de sub Copdru nr. 182 ,încadrată pe perioadă nedeterminată la primăria comunei Băiţa de sub
Codru pe postul de guard ,prin care solicită acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la
împlinirea vârstei de 2 ani;

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

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1.Contractul de muncă a doamnei PODINA DINA-MARCELA-guard- se
suspendă începând cu data de 7 octombrie 2013 până pe data de 26 august 2015 ca urmare a acordării
concediului  pentru îngrijirea copilului până la înplinirea vârstei de 2 ani.

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

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

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 09.12.2013.
Nr.90.



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 8 mai  2013 ora  8.30.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi de instrumentare a

unor proiecte de investiţii.
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  08.05.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 45.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la constituirea comisiei de examinare a candidaţilor înscrişi la examenul de
promovare în clasă.

Având în vedere prevederile HGR.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi desfăşurarea carierei funcţionarilor publici;

Având în vedere Ordinul Ordinul 1932/2009 a preşedintele agenţiei naţionale a
funcţionarilor publici,pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului
de promovare în clasă a funcţionarilor publici;

In temeiul prevederilor art. 63 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. Se constituie comisia de examinare a funcţionarilor publici încadraţi în funcţii
publice  cu nivel de studii inferior,cărora li sa aprobat cererea de înscriere la examen pentru promovarera
în clasă,ca urmare a absolvirii unei forme de învăţământ superior, în următoarea componenţă:

1. DRAGOŞ TRAIAN-secretar al comunei Preşedintele comisiei.
2. DUMUŢA MARIA-referent clasa III Membru
3. VANCA GHEORGHE -referent clasa III Membru
4. POP LUCICA-bibliotecar-pers. Contractual Secretarul comisiei

Articolul 2. Examenul de promovare în clasă se va ţine în data de 18.01.2013,ora 9.00 la
sediul Primăriei comunei Băiţa de sub Codru.

Articolul 3.Bibliogarafia  pentru examinarea persoanelor care vor susţine examenul de
promovare în clasă se va procura de la compartimentul de resurse umane,respectiv de la secretarul
comunei.

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

- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
- Compartimentului  resurse umane
- Funcţionarilor publici înscrişi la examen

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 04.01.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr.2 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la convocarea consiliului local
în şedinţă 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 18 septembrie 2013 ora  18.30.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2013.

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  18.09.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 73.



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 25 ianuarie  2013 ora  19.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;
1. Proiect de hotărâre cu privire la  alocarea unor sume din fondul de excedent bugetar în vederea

achitării unor licrării de investiţii.
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  25.01.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 10.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la delegarea atribuţiunilor de încasare

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

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

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Începând cu data de 05.02.2013 până pe data de 28.02.2013 ,se
delegă doamnei POP LUCICA- bibliotecar- atribuţiunea de încasare taxe şi impozite  locale
venituri la bugetul local , ridicare de numerar din Trezoreria BAIA MARE,a unor taxe ce se fac
venituri extrabugetare,cu excepţia  sumelor reprezentând obligaţii bugetare  cu debit ce se
evidenţiază în registrele  de rol.

Incasarea taxelor se va efectua pe bază de chitanţă în format electronic precum şi
pe bază de chitanţă tip stat, puse la dispoziţie de către compartimentul financiar- contabil, din
cadrul  Primăriei comunei Băiţa de sub Codru.

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

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

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
pentru legalitate
Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 04.02.2013.
Nr.15





ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Privind inventarierea patrimoniului la sfârşitul anului 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 anuală a patrimoniului comunei
Băiţa de sub Codru,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 ; 11-13 decembrie

2. „ Casa „ , materiale şi rechizite de la Primăria comunei; 16-17 decembrie
3. Biblioteca comunală 18-20 decembrie
4.  Materiale PSI 21 - decembrie

Articolul 5.Procersul verbal privind valorificarea inventarierii şi a listelor privind
propunerile pentru casareas unor bunuri ,vor fi predat la contabilitate în data de 21 decembrie 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   09  DECEMBRIE   2013
Nr. 88



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 04 noiembrie 2013 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 2013.
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 01.11.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.84.



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 8 APRILIE 2013 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 adoptarea bugetului local pe anul 2013.
2. Proiect de hotărâre cu privire la adoptarea  bugetului activităţilor autofinanţate

„SERVICIUL DE SALUBRIZARE”şi „FOND FORESTIER” pe anul 2013.
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

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 01.04.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 42.



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 august 2013 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 dării în folosinţă cu titlu gratuit a unui spaţiu
din clădirea Consiliului Local  Băiţa de sub Codru, Postului de Poliţie Băiţa de sub Codru.

2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate a primarului şi a instituţiilor din subordinea Consiliului local.

3. Prezentarea unor rapoarte de activitate ale unor consilieri locali.
4. Dezbaterea unor cereri adresate de către cetăţeni.
5. Probleme curente
6. 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 21.08.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 64.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 18 decembrie 2013 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 rectifficarea bugetului local pe anul 2013.
2.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea scutirii de la plata unor penalităţii de

întârzire şi a  majorărilor de întârziere   a unor impozite şi taxe locale pentru unele persoane
juridice.

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

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 12.12.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 91.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 17 IANUARIE 2013 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 Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local
pentru repartizarea orelor de munca in vederea aplicarii Legii nr.416/2001, modificata si completata de
Legea nr.276/2010,în anul 2013.

2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea limitelor minime ale veniturilor medii lunare
ce se obţin in vederea aplicarii Legii nr.416/2001,în anul 2013.

3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului asistenţilor  personali ai
persoanelor cu handicap pe anul 2013 şi a celor care beneficiază de indemnizaţie.

4.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea noilor niveluri ale impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2013.

5.Probleme curente
6.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 11.01.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.5.





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 IULIE 2013 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 Organigramei şi a statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate a primarului şi a instituţiilor din subordinea Consiliului local.

2. Prezentarea şi dezbaterea Raportului Camerei de Conturi a Judeţului Maramureş,raport
încheiat în urma misiunii de audit financiar a contului de execuţie şi a situaţiilor financiare la UAT Băiţa
de sub Codru.

3. Prezentarea unor rapoarte de activitate ale unor consilieri locali.
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 25.07.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 60.



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 IUNIE 2013 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 Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Consiliului local.

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 21.06.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 53.



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 mai 2013 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 contul de inchidere a exercitiului bugetar al
bugetului local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2012.

2.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2013.
3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii păşunilor  comunale începând cu

anul 2013.
4.Proiect de hotărâre cu privire alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni.
5.Proiect de hotărâre cu privire la achiziţionarea unei  suprafeţe de teren   în localitatea

Băiţa de sub Codru în vederea proiectării şi executării  unor  lucrări pentru „Drum legătură  PESTE
VALE –VALCEA-Pustălac”  în comuna Băiţa de sub Codru.

6.Probleme curente
7.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 24.05.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.47.





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 28.03. 2013 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 modificarea numărului asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap.

2.Proiect  de hotărâre cu privire la modificarea statelor de funcţii.
3.Probleme curente
4.Prezentarea unor rapoarte  de către preşedinţii Asociaţiilor Crescătorilor de Animale din

comună,cu privire la modul de intreţinere,gestionare şi  administrare a păşunilor comunale.
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 22.03.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.38.



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 26 noiembrie 2013 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 rectifficarea bugetului local pe anul 2013.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Master Planului pentru apă şi apă  uzată

pentru judeţul Maramureş, noiembrie 2013 şi a listei de investiţii prioritare pentru POS Mediu, Axa
Prioritară 1-Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, perioada de
programare 2014-2020

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

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 21.11.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 86.



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 septembrie 2013 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 rectificarea bugetului local pe anul 2013.
2. Prezentarea unor rapoarte de activitate ale unor consilieri locali.
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

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la .09.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. .



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la desemnarea domnului DRAGOŞ  TRAIAN –secretar al comunei-
ca responsabil de implementare a Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul

UAT comuna Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile HGR nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea Strategiei
naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a
indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei
naţionale anticorupţie 2012-2015.

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Domnul  DRAGOŞ  TRAIAN –secretar al comunei-se desemnează  ca
responsabil de implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul UAT comuna Băiţa de sub
Codru.

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

- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
- Domnului  DRAGOŞ TRAIAN-secretar al comunei.

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 12.02.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.20 .



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 SILADI ANA domiciliat in localitatea Odeşti nr.
96,comuna BĂSEŞTI,judeţul Maramureş , inregistrata sub nr. 10.034 din 04.04.2013, insotita de
actele doveditoare depuse la dosar, prin care solicita rectificarea actului de căsătorie nr.5/1950
privind pe SILAGHI GHEORGHE şi SILAGHI ANA, 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-MARAMUREŞ;

In conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare
civila cu modificările şi completările ulterioare, republicată:

Având în vedere prevederile art, 129-130 din Metodologia de aplicare unitară a
prevederilor legii nr. 119/1996-republicată ,aprobata prin HGR.nr. 64/2011;

In temeiul prevederilor articolului 63 alin 1 litera”a”,alin.2 , art. 68 al 1 si a articolului
115 al.1 litera „b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata în M.O. al
României nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modifiocările şi completările ulterioare;

Primarul comunei  Băiţa de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :
Articolul 1. Admite cererea doamnei SILADI ANA si in consecinta dispune

rectificarea actului de căsătorie nr. 5/1950, inregistrat in actele de „căsătorii” ale comunei Băiţa
de sub Codru,privind pe SILAGHI GHEORGHE şi SILAGHI ANA in sensul ca la rubrica
numele de familie al soţului , al părinţilor soţilor precum şi numele de familie după căsătorie
ale soţilor în loc de SILAGHI se va srie corect „SILADI” .cum din eroare a fost
trecut,eliberându-se solicitantei un nou certificat de căsătorie.

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 SILADI ANA -Odeşti nr. 96

PRIMAR
DUMUŢA   AUREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codrui
La 11.04.2013
Nr.43.



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 HITICAŞ MARIA in localitatea CALIFORNIA-SUA ,
inregistrata sub nr. 10.048 din 20.05.2013, insotita de actele doveditoare depuse la dosar, prin
care solicita rectificarea actului de naştere nr.55/1950 privind pe POP MARIA, inregistrat in
registrele de stare civila , „pentru naşteri„ ale comunei  Băiţa de sub Codru, precum si referatul
compartimentului de stare civila in care se propune aprobarea cererii ;

Având în vedere AVIZUL nr.56674/20.05.2013 a Direcţiei  Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor –Serviciul de Stare Civilă-MARAMUREŞ;

In conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare
civila cu modificările şi completările ulterioare, republicată:

Având în vedere prevederile art, 129-130 din Metodologia de aplicare unitară a
prevederilor legii nr. 119/1996-republicată ,aprobata prin HGR.nr. 64/2011;

In temeiul prevederilor articolului 63 alin 1 litera”a”,alin.2 , art. 68 al 1 si a articolului
115 al.1 litera „b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata în M.O. al
României nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modifiocările şi completările ulterioare;

Primarul comunei  Băiţa de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :
Articolul 1. Admite cererea doamnei HITICAŞ MARIA si in consecinta dispune

rectificarea actului de naştere nr. 55/1950, inregistrat in actele de „naşteri” ale comunei Băiţa de
sub Codru,privind pe POP MARIA in sensul ca la rubrica „Prenumele titularului actului de
naştere se va scrie corect MARIA şi nu MARIE „ ,cum din eroare a fost trecut,eliberându-se
solicitantei un nou certificat de naştere.

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
- Compartimentului de stare civilă
- Doamnei HITICAŞ MARIA –California-SUA.

PRIMAR
DUMUŢA   AUREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codrui
La 20.05.2013
Nr.46.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţia publică şi stabilirea salariului doamnei

RUS CRISTELUŢA-IULIANA
ca urmare a susţinerii examenului de promovare în clasă

Având în vedere:
- prevederile art.68 din legea nr.188/1999,cu noduificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.144 din HGR.nr. 611/2008,cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare

în clasă a funcţionarilor publici,cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a

personalului  plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie

2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene
din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

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 CRISTELUŢA-IULIANA-funcţionar
public-clasa III ““Referent”” -grad profesional principal ,gradaţia 3  clasa 24 , coeficient de
ierarhizare-1.77.(principal I), ca urmare a susţinerii examenului de promovare în clasă şi fiind declarată
admisă, se reîncadrează în funcţia publică clasa I “INSPECTOR”,grad profesional asistent(III), clasa 27
coeficient de ierarhizare 1.90

Articolul 2. Salariul doamnei RUS CRISTELUŢA-IULIANA începând cu data de
01.02.2013 se stabileşte în sumă de 971 lei ,format din salariul brut lunar în sumă de 896 lei, şi 75 lei
alte sporurii .

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

DUMUTA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 31.01.2013. Secretarul comunei
Nr. 13. Traian Dragos





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reîncadrarea în funcţia publică şi stabilirea salariului doamnei

POP AURICA
ca urmare a susţinerii examenului de promovare în clasă

Având în vedere:
- prevederile art.68 din legea nr.188/1999,cu noduificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.144 din HGR.nr. 611/2008,cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare

în clasă a funcţionarilor publici,cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile legii-cadru nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a

personalului  plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie

2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene
din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;

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 AURICA-funcţionar public-clasa III
“Referent -grad profesional superior ,gradaţia 5 clasa 30 , coeficient de ierarhizare-2.05,(superior
I), ca urmare a susţinerii examenului de promovare în clasă şi fiind declarată admisă, se reîncadrează în
funcţia publică clasa I “INSPECTOR”,grad profesional asistent(III), clasa 27 coeficient de ierarhizare
1.90

Articolul 2. Salariul doamnei POP AURICA începând cu data de 01.02.2013 se menţine
la nivelul lunii ianuarie 2013 în sumă de 1294 lei ,format din salariul brut lunar în sumă de 1198 lei, şi
96 lei alte sporuri .

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

DUMUTA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 31.01.2013. Secretarul comunei
Nr. 14. Traian Dragos





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 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 din  legea-cadru nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a
personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  HGR nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2015 și a prevedrile ORDONANŢEI DE
URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

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 art. 63 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 01.07.2015,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 1050 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 30.06.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.57 .





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. 63 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 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;

Având în vedere prevederile HGR.nr.23/2013,privind stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată începând cu  1 februarie 2013;

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 01.02.2013 salariul doamnei SABOU
FLORICA(guard), se stabileşte la 750 lei .

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

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

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL
.

Avizat
pentru legalitate

SECRETAR
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La  14.03.2013.
Nr.36 .



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

DISPOZITIE
Cu privire la unele virări de creditre bugetare

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

Având în vedere Decizia nr.284 /2013 a Directorului  Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice  Maramureş;

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 „ litera „c”,aliniatul 4 litera”a” precum si art.
nr.115 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata în
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se apoba urmatoarele virări de credite ,prin majorarea bugetului local
atat la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 41,79 mii lei ,după cum
urmează:

-Venituri  total + 41.79     mii lei
-Cote din sume defalcate din TVA 11.02.06. + 26,79 mii lei

-Veniturii proprii-taxa serviciu salubrizare 70.10.50 + 15          mii lei

-Cheltuieli total +  41.79    mii lei
- Cheltuieli de capital 70.02.71-alimentare cu apă + 26,79 mii lei
- Prestării serviciu salubrizare-colectare 70.10.50 +15          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
- Administraţiei Finantelor Publice Maramureş
- Trezoreriei BAIA  MARE
- Compartimentului financiar contabil.

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL
Avizat pentru legalitate

Secretarul comunei
Traian Dragos

Baita de sub Codru
la 19.12.2013
Nr.92



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnei RUS ANCUŢA ADRIANA

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea doamnei RUS ANCUŢA-ADRIANA din localitatea
BĂIŢA DE SUB CODRU  NR. 74 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal
al persoanei cu handicap  grav, RUS RAHELA-MELISA din localitatea  Băiţa de sub codru  nr.
74,în baza Certificatului  de încadrare în grad de handicap nr.414/30.05.2013;

Având în vedere HCL.nr. 10/2013 cu privire la stabilirea numărului asistenţilor
personali ai persoanelor cu  handicap grav în anul  2013;

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;

Având în vedere prevederile art. 34,35 aliniatul1 şi art.36 din Legea nr. 448/2006
a H.G.României nr.427/2001,modificată şi completată prin HGR. Nr. 463/2005, cu privire la
aprobarea normelor metodologice privind  condiţiile de încadrare ,drepturile şi obligaţiile
asistentului personal al persoanei cu handicap;

Având în vedere prevederile art. 12 aliniatul 2,din C.M;
In temeiul prevederilor  articolelor 63 ali9niatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e”  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. Incepând cu data de 30 mai 2013 doamna RUS ANCUŢA-

ADRIANA din localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU   nr.74,  se încadrează în funcţia de
asistent personal al copilului cu handicap grav RUS RAHELA-MELISA –din localitatea
BĂIŢA DE SUB CODRU  nr. 74

Salariul de bază se stabileşte în sumă de 788 lei,din care salar de bază minim 750
lei spor vechime de 38 lei în procent de 5%. .

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 RUS ANCUŢA-ADRIANA nr. 74.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 11.06.2013. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.52



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea  contractului de  muncă a doamnei RUS ANCUŢA ADRIANA

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere  valabilitatea ertificatului nr.414/30.05.2013 de încadrare în grad
de  handicap  grav, a copilului  RUS RAHELA-MELISA din localitatea  Băiţa de sub codru  nr.
74, precum și noul certificat nr.5519/27.11.2014 de încadrare a persoanei mai sus amintite în
grad de handicap „ACCENTUAT” .

Având în vedere prevederile art. ______ aliniatul _____,din C.M;
In temeiul prevederilor  articolelor 63 ali9niatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e”  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. Incepând cu data de  1 decembrie  2014   încetează contractul de
munca nr.1/11.06.2013 încheiat cu doamna RUS ANCUŢA-ADRIANA din localitatea  BĂIŢA
DE SUB CODRU   nr.74,  încadrată în funcţia de asistent personal al copilului cu handicap grav
RUS RAHELA-MELISA –din localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU  nr. 74

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 RUS ANCUŢA-ADRIANA nr. 74.
- Compartimentului financiar contabil
-

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 08.01.2015. DRAGOŞ     TRAIAN



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului  de  muncă a doamnei BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA

având  funcţia   de asistent personal

Având în vedere  certificatul nr.88172/26.03.2015,eliberat de către comisia judeţeană
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramureş ,in dosarul nr.68972 ,privind pe BLIDAR
ALINA-MARIA din localitatea URMENIŞ nr.76 ,

Având în vedere prevederile art. 56   litera”i” din C.M.-legea nr. 53/2003.
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 1 aprilie 2015 încetează contractul de muncă a
doamnei  BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA  din localitatea URMENIŞ   nr.76, îndeplinind până la
această dată  funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap BLIDAR ALINA-MARIA din
localitatea URMENIŞ   nr.76,ca urmare a reîncadrării în grad de handicap a susnumitei .

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  BLIDAR JIUCA -LĂCRĂMIOARA din URMENIŞ  nr. 76.
- Doamnei  BLIDAR ALINA-MARIA  din URMENIŞ  nr. 76.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 14.04.2015.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului  de muncă a doamnei BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA

având funcţia   de asistent personal

Având în vedere  certificatul nr.74146/2012 ,precum şi certificatul nr.80207/2013
eliberate de către comisia judeţeană de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramureş ,in
dosarul nr.68972 ,privind pe BLIDAR ALINA-MARIA din localitatea URMENIŞ nr.76 ,

Având în vedere prevederile art. 56 litera”i” 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 1 septembrie 2013 încetează contractul de muncă a
doamnei  BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA din localitatea URMENIŞ   nr.76, îndeplinind până la
această dată funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap BLIDAR ALINA-MARIA din
localitatea URMENIŞ nr.76.

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 BLIDAR JIUCA -LĂCRĂMIOARA din URMENIŞ  nr. 76.
- Doamnei  BLIDAR ALINA-MARIA  din URMENIŞ  nr. 76.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 03.09.2013.
Nr.66



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului  de muncă a doamnei POP MARIOARA-EMILIA

având funcţia   de asistent personal

Având în vedere decesul persoanei cu handicap POP ANA din Băiţa de sub Codru nr. 633;
Având în vedere prevederile art. 55   litera”a” şi 56 alin 1 litera „a” 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 6 martie 2013 încetează contractul de muncă a
doamnei POP MĂRIOARA-EMILIA 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,ca urmare a decesului persoanei cu handicap.

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 MĂRIOARA-EMILIA din Băiţa de sub Codru nr. 633.
- Compartimentului financiar- contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 14.03.2013.
Nr.35



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 numita 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
- Numitei 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 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 01.07.2013 numita BÂLDEA ALISA-
GIORGIANA din localitatea  Băiţa de sub Codru nr.577, persoană cu handicap grav,beneficiază de o
indemnizaţie lunară în sumă de   601 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
- Numitei 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 15.09.2013.
Nr.69.
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