
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 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 ]n 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 iulie 2015  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 777 lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
la această dată ,în sumă de 1050 lei .

Articolul 2. 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 30.06.2015.
Nr. 52 .



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 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 ]n 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 iulie 2015  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 777 lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
la această dată ,în sumă de 1050 lei .

Articolul 2. 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 30.06.2015.
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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 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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 ianuarie 2015  numitul  POP  CIPRIAN din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.270, persoană cu handicap grav  conform certificatului de
încadrare nr.70104/ 2011 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 724 lei,calculată din
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de 975 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP  CIPRIAN -Băiţa de sub Codru nr.270.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 29.01.2015.



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 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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 ianuarie 2015  numitul  POP  CIPRIAN din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.270, persoană cu handicap grav  conform certificatului de
încadrare nr.70104/ 2011 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 724 lei,calculată din
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de 975 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP  CIPRIAN -Băiţa de sub Codru nr.270.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 29.01.2015.



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 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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 iulie 2015  numitul  POP  CIPRIAN din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.270, persoană cu handicap grav  conform certificatului de
încadrare nr.70104/ 2011 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 777 lei,calculată din
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de 1050 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP  CIPRIAN -Băiţa de sub Codru nr.270.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 30.06.2015.
Nr. 53 .



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 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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 iulie 2015  numitul  POP  CIPRIAN din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.270, persoană cu handicap grav  conform certificatului de
încadrare nr.70104/ 2011 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 777 lei,calculată din
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de 1050 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP  CIPRIAN -Băiţa de sub Codru nr.270.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 30.06.2015.
Nr. 53 .



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 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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 ianuarie 2015  numitul  POP  GHEORGHE din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.435, persoană cu handicap grav  conform certificatului de
încadrare nr.14888/ 2002 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 724 lei,calculată din
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de 975 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP  GHEORGHE -Băiţa de sub Codru nr.435.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 29.01.2015.



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 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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 ianuarie 2015  numitul  POP  GHEORGHE din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.435, persoană cu handicap grav  conform certificatului de
încadrare nr.14888/ 2002 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 724 lei,calculată din
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de 975 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP  GHEORGHE -Băiţa de sub Codru nr.435.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 29.01.2015.



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 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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 iulie 2015  numitul  POP  GHEORGHE din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.435, persoană cu handicap grav  conform certificatului de
încadrare nr.14888/ 2002 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 777 lei,calculată din
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de 1050 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP  GHEORGHE -Băiţa de sub Codru nr.435.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 30.06.2015.
Nr. 54 .



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 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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 iulie 2015  numitul  POP  GHEORGHE din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.435, persoană cu handicap grav  conform certificatului de
încadrare nr.14888/ 2002 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 777 lei,calculată din
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de 1050 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP  GHEORGHE -Băiţa de sub Codru nr.435.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 30.06.2015.
Nr. 54 .



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 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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 ianuarie 2015  numita  POP GHIȚĂ din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.397, persoană cu handicap grav  conform certificatului de
încadrare nr.  18031/ 2003 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 724 lei,calculată
din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de 975 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului  POP  GHIȚĂ -Băiţa de sub Codru nr.397.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 29.01.2015.



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 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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 ianuarie 2015  numita  POP GHIȚĂ din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.397, persoană cu handicap grav  conform certificatului de
încadrare nr.  18031/ 2003 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 724 lei,calculată
din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de 975 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului  POP  GHIȚĂ -Băiţa de sub Codru nr.397.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 29.01.2015.



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 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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 iulie 2015  numita  POP GHIȚĂ din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.397, persoană cu handicap grav  conform certificatului de
încadrare nr.  18031/ 2003 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 724 lei,calculată
din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de 1050 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului  POP  GHIȚĂ -Băiţa de sub Codru nr.397.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 30.06.2015.
Nr. 55 .



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 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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 iulie 2015  numita  POP GHIȚĂ din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.397, persoană cu handicap grav  conform certificatului de
încadrare nr.  18031/ 2003 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 724 lei,calculată
din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de 1050 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului  POP  GHIȚĂ -Băiţa de sub Codru nr.397.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 30.06.2015.
Nr. 55 .



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la suspendarea contractului de muncă a doamnei

PODINA DINA MARCELA
și acordarea concediului de îngrijire a copilului

Având în vedere cererea nr.1491/02.08.2015 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 27 august  2015 până pe data de 31 iulie 2017 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 24.08.2015.
Nr.74.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ

COMUNA BĂIŢA DE DE SUB CODRU
PRIMĂRIA   COMUNEI

telefon 0262 268487,fax 0262 268407
Băiţa de sub Codru nr.19

www.baitadesubcodru.ro ,primaria_baita@yahoo.com
___________________________________________________________________________

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
încheiat şi înregistrat sub nr.1 /03.02.2015 în registrul de evidenţă general al salariaţilor

A. Părţile contractului
Primăria comunei , cu sediul în BĂIŢA DE SUB CODRU , str.Principală , nr.19, înregistrata la
autorităţile administraţiei publice Maramureş cu actul de înfiinţare(legea 2/68) cod fiscal
3627161, telefon 0262268487, fax 0262268407, reprezentat legal prin domnul DUMUŢA
AUREL, în calitate de primar.
Şi
Salariata,doamna  PETRAN ANCUȚA-IOANA ,domiciliată în comuna BAITA DE SUB
CODRU sat URMENIȘ nr.63 judeţul MARAMUREŞ, posesoare  a actului de identitate seria
MM nr.753550, CNP 2820827245075, eliberat de poliţia ULMENI la data de 28.08.2014
am încheiat prezentul contract individual de muncă, în următoarele condiţii asupra cărora am
convenit :

B. Obiectul contractului
îl reprezintă desfăşurarea de către angajat a activităţii de asistent personal.

C. Durata contractului
A) determinată, de 11 .luni, pe perioada cuprinsa între data de 01.02.2015 şi data de 31.12.2015

D. Locul de muncă
Activitatea se desfasoară la domiciliul  numitei TRĂNIȘAN  MARIA din comuna Băiţa de sub
Codru,sat URMENIȘ nr. 63, persoană  cu handicap grav,conform  certificatului  nr.87063 , din
data de 30.12.2014, valabil până la data  de  31.12.2015.
posesor al CI  seria MM, nr.605323, identificat cu CNP-2440422243672 ,CERTIFICAT DE
NAŞTERE   seria ------- nr.----.
în lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfaşura activitatea astfel.

E. Felul muncii
Funcţia/meseria - Asistent personal- conform Clasificării ocupaţiilor din România.

F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului anexă la contractul individual de muncă.

G. Condiţiile de muncă
a) Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile dispozitiilor legale in vigoare.
b) Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale / deosebite / speciale de muncă, potrivit

dispozitiilor legale in vigoare
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H. Durata de muncă
a) O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40ore/saptamană., între orele -

repartizarea  programului de lucru se face după cum urmează 8 ore/zi
b) Programul de muncă se poate modifica în condiţiile Regulamentului intern sau a contractului

colectiv de muncă aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de fortă majoră, sau pentru alte

lucrări urgente destinate bunei funcţionari a instituţiei, a prevenirii producerii unor accidente
sau înlăturarea consecinţelor acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de  21 zile lucratoare, in raport cu durata muncii ( norma
intreaga / fractiune de norma ), si se vor efectua conform Planificării concediilor efectuate de
angajator  pentru această categorie de salariaţi.
J. Salarizarea
1. Salariul de baza lunar este de 975 lei:
a) Sporur de vechime în muncă --- %,respectiv ---- lei.

Total drepturii salariale  975 LEI
2. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se

lucrează, ori în zilele de sarbători legale, se compensează cu ore libere plătite sau se platesc
cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53 /
2003 – Codul muncii.

3. Data la care se plateşte salariul este 6 a fiecărei luni,pentru luna expirată.

K. Drepturi şi obligaţii specifice legate de sanătatea si securitatea în muncă
a) echipament de protecţie…………………………………………………………………
b) echipament individual de lucru…………………………………………………….……
c) materiale igienico-sanitare …….…………………………………………………………
d) alimentaţie de protecţie…………………………………………………………………
e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă………………………

L. Alte clauze
a) perioada de probă este de ------- zile.
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de 15 zile lucratoare, conform Legii nr. 53 /

2003 – Codul muncii sau contractul colectiv de muncă.
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de 15 zile calendaristice, conform Legii nr. 53 /

2003 -–Codul muncii sau contractul colectiv de  muncă.
d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfaşoare activitatea în străinatate, informaţiile

prevazute la art. 18, alin. (1) din Legea nr. 53 / 2003 – Codul muncii se vor regăsi şi în
contractul individual de muncă.

e) alte clauze ……………………………………………………………………………..

M. Drepturi si obligaţii generale ale părtilor
1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salariul de bază stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului

social cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, precum şi spor de
vechime şi alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii, pentru munca depusă;

b) program de muncă de 8 ore/zi şi 40 ore / săptămână.
c) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
d) dreptul la concediu de odihnă anual, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului

încadrat în instituţii publice. Pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligaţia de a
asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal, inclusiv în cazul în
care asistentul personal este rudă până la gradul IV inclusiv al acesteia. În situaţia în care
angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap
grav i se acordă o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau
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găzduire într-un centru de tip respiro.
e) dreptul la egalitate de şanse şi tratament;
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale;
h) dreptul la transport urban gratuit, în condiţiile art. 23 din Legea nr. 448/2006.
i) dreptul la transport interurban , în condiţiile art. 24 din Legea nr. 448/2006, coroborat cu

prevederile HG nr. 680/2007.
2.  Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia  de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta masurile de securitate şi de sănătate în muncă;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
f) obligaţia de a participa, o dată la 2 ani, la instruire organizată de angajator;
g) obligaţia de a semna un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin

care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu
handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav

h) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în
contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu
handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav

i) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze
fizic, psihic sau moral de starea acesteia

j) să comunice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş în
termen de 48 ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică
sau socială a persoanei cu handicap

3.  Angajatorul are, in principal, următoarele drepturi:
a) sa dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit

legii, contractului colectiv de muncă aplicabil sau  ale regulamentului intern.
4.Angajatorul are, in principal, următoarele obligaţii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile care decurg din contractele individuale de muncă şi din

lege;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea

normelor de muncă  şi  condiţiile corespunzătoare;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc

desfăşurarea relaţiilor de muncă, inclusiv îndeplinirea atribuţiilor de serviciu la domiciliu;
d) să elibereze, la cerere,  documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului in conditiile legii;

14.Dispozitii finale.
Prezentul contract încetează de drept:

a)   în situaţia în care expiră certificatul de încadrarea în grad de handicap  pentru persoana
asistată.
b) în caz de deces a persoanei cu handicap , conform art. 38, alin 4 din OUG nr. 14/2007.

Prevederile prezentului contract individual de munca se completează cu dispoziţiile Legii nr.
53/2003-Codul muncii ,  ale Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare
precum şi ale  Ordonanţei  nr. 10/2008  .

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de
muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte
contractantă, iar un exemplar pentru DGASPC Maramureş.

Conflictele în legătura cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea
prezentului Contract individual de muncă sunt soluţionate pe cale amiabilă, sau în faţa instanţei de
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judecată competentă material şi teritorial.

ANGAJATOR Salariat

PRIMĂRIA BAITA DE SUB CODRU PETRAN ANCUȚA-IOANA

PRIMAR ________________

DUMUŢA   AUREL

_______________________

Vizat legalitatea
Secretar al comunei

TRAIAN    DRAGOŞ
_________________________

Reprezentant   legal

Pe data  31.12.2015 prezentul contract individual de munca încetează, in temeiul art. 156 litera j
din legea  nr. 53/2003-Codul muncii, in urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator
Primăria comunei

BAITA DE SUB CODRU

PRIMAR
DUMUŢA  AUREL

___________________

Doamna TRĂNIȘAN MARIA  , având calitatea de persoană încadrată în grad de handicap
grav, conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr.87063 din data de  30.12.2014,
identificat(ă) cu CI seria MM, nr.605323, CERTIFICAT DE NAŞTERE   seria ---- nr.----, CNP
2440422243672, domiciliat în comuna  Băiţa de sub Codru , sat URMENIȘ nr. 63, având ca asistent
personal pe doamna PETRAN ANCUȚA-IOANA în calitate   FICĂ.

Nr.
crt

Certificat de
handicap nr.

Eliberat la
data de

Expiră la
data de

Nr. si data înreg la
Primăria Băiţa de sub
Codru

Semnătura
angajatorului

Semnătura
angajatului

1 87063 30.12.2014 31.12.2015 67/16.01.2014

În data de 31.12.2015 prezentul contract încetează în temeiul art.156 litera J din Legea nr. 53/2003 –
Codul muncii, coroborat cu art. 35, alin 4 din OUG nr. 14/2007, în urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator
PRIMAR



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la aprobarea listei  de suplimentare a cantităților de alimente distribuite
în vederea punerii în aplicare a POAD 2014.

Având în vedere prevedrile art.3 din HGR nr. 799 din 17 septembrie 2014 privind
implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările și
completările ulterioare;

Avînd în vedere lista întocmită de către compartimentul de asistență socială din cadrul
Primăriei Băița de sub Codru cu persoanele beneficiare;

In temeiul prevederilor art.63 alin 1 litera”d”,aliniatul 5 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. Se acordă câte 2 pachete  cu alimente familiilor  înscrise în  lista de
suplimentară anexată prezentei ,din stocul de alimente rămas nedistribuit ,   ,listă care conține un număr de
34 titulari.

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

-Instituţiei Prefectului -Judeţul Maramureş
-Membrilor grupului de lucru în vederea punerii în aplicare a POAD 2014.
-Compartimentului de asistență socială

PRIMAR

DUMUŢA    AUREL

Băiţa de sub Codru
la  28.09.2016. AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN  DRAGOȘ

Nr.51





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la aprobarea listei  de suplimentare a cantităților de alimente distribuite
în vederea punerii în aplicare a POAD 2014.

Având în vedere prevedrile art.3 din HGR nr. 799 din 17 septembrie 2014 privind
implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate;

Avînd în vedere lista întocmită de către compartimentul de asistență socială din cadrul
Primăriei Băița de sub Codru cu persoanele beneficiare;

In temeiul prevederilor art.63 alin 1 litera”d”,aliniatul 5 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. Se acordă câte 2 pachete  cu alimente,din stocul de alimente rămas nedistribuit ,
familiilor beneficiare de ajutor minim garantat și familiilor care beneficiază de alocație de susținere a
familiei ,conform listei de suplimentare anexată prezentei  ,listă care conține un număr de 35 de titulari.

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

-Instituţiei Prefectului -Judeţul Maramureş
-Membrilor grupului de lucru în vederea punerii în aplicare a POAD 2014.
-Compartimentului de asistență socială

PRIMAR

DUMUŢA    AUREL

Băiţa de sub Codru
la  12.03.2015. AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN  DRAGOȘ

Nr.29



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢI
cu privire la constituirea  comisiei de licitatie in vederea

închirierii unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei

Având în vedere dispoziţiile hotararii Consiliului local Băiţa de sub Codru
nr.8/2014 prin care se aproba  organizarea  licitatie pentru inchirierea  suprafețelor de teren
pentru pășunat  ,suprafețe înscrise  în domeniul public al comunei, și a instrucțiunilor aprobate de
către prim,arul comunei în vederea organizării și desfășurăririi licitației;

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 cu strigare  in
vederea inchirierii unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei ,respectiv 7,1 ha (La
Iugjhere) și 31 ha Pșunea Deal Urmeniș (Dos) .,comisia având   următoarea componenţă :

1. POP TRAIAN Viceprimar Preşedinte
2. DRAGOŞ  TRAIAN Secretar al comunei Membru

3. DUMUȚA MARIA             Referent agricol membru
4. VANCA GHEORGHE Referent-contabil membru
5. POP AURICA Inspector 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 07.04.2015
Nr.33



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,cu modificările și
completările ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Începând cu data de 22.06.2015 până pe data de 26.06.2015 ,se
delegă doamnei POP LUCICA- bibliotecar- atribuţiunea de încasare taxe şi impozite  locale ca
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 22.06.2015.
Nr.43





ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la desemnarea membrilor comisiei de jurizare în vederea desfășurării  concursului

”Cel mai frumos costum popular”
în cadrul Festivalului ”Sânzâiene  în Țara Codrului ” ed. a XXI-a –

Băița de sub Codru

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera „d”,aliniatul 5,litera*c* ,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 jurizare în vederea desfășurării  concursului

”Cel mai frumos costum popular” în cadrul Festivalului ”Sânzâiene în Țara Codrului ” ed. a XXI-a
– Băița de sub Codru 24 iunie 2015,în următoarea componenţă:

1. Prof. Dr.  Ştefan Mariş-Director al CENTRULUI JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA
CULTURII TRADIŢIONALE MARAMUREŞ -PRESEDINTE

2.DUMUȚA EMIL –Profesor -membru
3.POP DUMITRU –consilier local –Presedinte comisia de cultura -membru

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

- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
- Membrilor comisiei.

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 23.06.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.44 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la recalcularea drepturilor salariale   doamnei

RUS CRISTELUŢA-IULIANA

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

Având în vedere  cererea doamnei RUS CRISTELUȚA-IULIANA prin care  solicită
recalcularea drepturilor salariale  ca urmare a încadrării grești în grila de salarizare;

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 HGR nr. nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

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 01.01.2015, doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA-funcţionar
public ,având funcţia publică clasa I “INSPECTOR”,grad profesional asistent ,beneficiază de un salariu
brut lunar  în  sumă de 1121 lei, rezultat prin calcularea sporului de vechime  în procent de 20%  asupra
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată ,în sumă de 975 lei,faţă de 803 lei salar de bază
stabilit anterior,la care se daugă  sporul de condiţii deosebite în procent de 15% din salariul de
bază,respectiv 146 lei.

Articolul 2.Doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA-funcţionar public ,având funcţia
publică clasa I “INSPECTOR”,grad profesional asistent,beneficiază de drepturi salariale
restante,recalculate începând cu 01.01.2012  în sumă totală de 2657 lei , rezultat prin calcularea sporului
de vechime  în procent de 15% respectiv 20 % cu începere de la data de 01.02.2012  asupra salariului de
bază de 803 lei corerspunzător grd.prof.superior și nu 741 grad prof. principal iar din 01.02.2013 747
grd.prof.asistent ca urmare a promovării în clasa la aceea dată., cum din eroare sa calculat .

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
- Compartimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  03.02.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr.20 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la recalcularea drepturilor salariale   doamnei

POP LUCICA

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

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 01.01.2015,doamna POP LUCICA-personal contractual-
“referent  IA”(bibliotecar) ,beneficiază de un salariu brut lunar  în  sumă de 1183 lei, rezultat prin
calcularea sporului de vechime  în procent de 25%  asupra salariului de bază de 823 lei  rezultînd suma
de 206 lei la care se adaug suma de 154 lei  spor condiții vătămătoare în procent de 15%.

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

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

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  03.02.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.21 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la recalcularea drepturilor salariale   doamnei

SABOU FLORICA

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

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 01.01.2015, doamna SABOU FLORICA-personal contractual-
având funcţia de  GUARD(personal de serviciu), beneficiază de un salariu brut lunar  în  sumă de 975

lei,reprezentând salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată .

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei  SABOU FLORICA
- Compartimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  03.02.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.23 .



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la constituirea    comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor  pentru

obiectivul
„Reabilitare-mopdernizare străzii comunale în localitatea URMENIȘ

comuna Băița de sub Codru,județul Maramureș,tronsonul 2 de la Km0+362-0+758
tronsonul 3 de la Km 0+000-o+315”.

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 la terminarea lucrărilor  privind
obiectivul

„Reabilitare-modernizare străzii comunale în localitatea URMENIȘ ,comuna Băița de sub
Codru,județul Maramureș,tronsonul 2 de la Km 0+362-0+758 tronsonul 3 de la Km 0+000-
o+315”.în   următoarea componenţă ;
1.  POP  TRAIAN -VICEPRIMAR-

reprezentant al  investitorului -Preşedinte
Comisie-

2. BANCOŞ ROMULUS - CONSILIER-
reprezentant al autorităţii publice locale -

Membru-
3. MĂRIEŞ IONEL

-Membru -inginer constructor
4. CHENDEA CRISTI -inginer constructor- -
Membru
5. ANDREICA  ZAMFIR - inginer constructii civile ,industriale,agricole. -
-Membru

Articolul 2. Pentru redactarea  procesului verbal de recepție și întocmirea tuturor
documentelor

comisiei de recepție a lucrărilor se numește ca secretar al comisiei domnul  PETRUȚU
ALEXANDRU -ing. constructor – diriginte şantier-.

Articolul 3. Deasemenea în vederea recepţionării lucrărilor de construcţie privind
„Reabilitare-modernizare străzii comunale în localitatea URMENIȘ ,comuna Băița de sub
Codru,județul Maramureș,tronsonul 2 de la Km 0+362-0+758 tronsonul 3 de la Km 0+000-o+315,vor
fi învitaţi  domnii

1.GHEORGHE FLOREA -reprezentant proiectant
2.GIORGIȚĂ NICOLAI -reprezentant constructor



Articolul 4. Prezenta dispoziţie  se comunică membrilor comisiei şi
• Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
• Constructorului- SC.GIRONIC STAR COM SRL –Rebra nr.403 jud.

Bistrița Năsăud.
• Proiectantului SC  DUFIL-PROIECT CONSULTING   SRL   BAIA

MARE.
• ISC MARAMURES.

PRIMAR
DUMUTA  AUREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ   TRAIAN
la 10.09. 2015
Nr.78



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul

„’’EXTINDEREA RETELEI DE APA POTABILA PE URMATOARELE TRONSOANE: LOCALITATEA  URMENIS: STR.
GHEORGHE A MICHII; LOCALITATEA BAITA DE SUB CODRU: BISERICA CATOLICA-TARZAN, DUDU VALCEII-
SECTIE, LA SOMNOREA’’

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 la terminarea lucrărilor  privind obiectivul ’’EXTINDEREA
RETELEI DE APA POTABILA PE URMATOARELE TRONSOANE: LOCALITATEA  URMENIS: STR. GHEORGHE A
MICHII; LOCALITATEA BAITA DE SUB CODRU: BISERICA CATOLICA-TARZAN, DUDU VALCEII-SECTIE, LA
SOMNOREA’’
în   următoarea componenţă ;
1.  POP  TRAIAN -VICEPRIMAR-

reprezentant al  investitorului -Preşedinte  Comisie-
2. VANCA  VALENTIN - CONSILIER-

reprezentant al autorităţii publice locale -Membru-
3. BANCOŞ ROMULUS - CONSILIER-

reprezentant al autorităţii publice locale -Membru-
4. MĂRIEŞ IONEL -inginer constructor -Membru
5. DAVID TIBERIU -Ing. -Inspector în construcții-rep.ISC Maramureș -Membru

Articolul 2. Pentru redactarea  procesului verbal de recepție și întocmirea tuturor documentelor   comisiei de
recepție a lucrărilor se numește ca secretar al comisiei domnul  ANDREICA ZAMFIR -ing. constructor – diriginte şantier-.

Articolul 3. Deasemenea în vederea recepţionării lucrărilor,vor fi învitaţi  domnii
1. BALACZ TIBERIU -reprezentant proiectant
2. IUHAS IOAN -reprezentant constructor
Articolul 4. Prezenta dispoziţie  se comunică membrilor comisiei şi

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Constructor- SC.ALAVAL PROD.COM  SRL-BAIA MARE
- Proiectantului SC BINOVA  SA   BAIA  MARE.
- ISC MARAMURES.
- Membrilor comisiei.

PRIMAR

DUMUTA  AUREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ   TRAIAN
la 16.11. 2015
Nr.88



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul

„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 la terminarea lucrărilor  privind obiectivul
„Alimentare cu apă potabilă în comuna BĂIŢA DE SUB CODRU”.în   următoarea componenţă ;

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

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

3. BANCOŞ ROMULUS - CONSILIER-
reprezentant al autorităţii publice locale -Membru-

4. MĂRIEŞ IONEL -inginer constructor -Membru
5. DAVID TIBERIU -Ing. -Inspector în construcții-rep.ISC Maramureș -Membru

Articolul 2. Pentru redactarea  procesului verbal de recepție și întocmirea tuturor documentelor
comisiei de recepție a lucrărilor se numește ca secretar al comisiei domnul ANDREICA ZAMFIR -ing.
constructor – diriginte şantier-.

Articolul 3. 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 -reprezentant proiectant
2. IUHAS IOAN -reprezentant constructor
Articolul 4. Prezenta dispoziţie  se comunică membrilor comisiei şi

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Constructor- SC.ALAVAL PROD.COM  SRL-BAIA MARE
- Proiectantului SC BINOVA  SA   BAIA  MARE.
- ISC MARAMURES.
- Membrilor comisiei.

PRIMAR

DUMUTA  AUREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ   TRAIAN
la 27.05. 2015
Nr.40



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea drepturilor salariale   doamnei

POP LUCICA

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 public,modificată prin OUG nr. 27/2015;

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 01.07.2015,doamna POP LUCICA-personal contractual-
“referent  IA”(bibliotecar) , beneficiază de un salariu brut lunar  în  sumă de 1325 lei, rezultat din
majorare cu un procent de 10% din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în sumă de 1050
lei,rezultând un salar de bază cumulat de 1152 lei la care se adaugă sporul de condiţii deosebite(spor
calculator) în procent de 15% din salariul de bază,respectiv 173 lei.

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

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

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  01.07.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.65 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea drepturilor salariale   doamnei

POP LUCICA

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

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 01.07.2015,doamna POP LUCICA-personal contractual-
“referent  IA”(bibliotecar) , beneficiază de un salariu brut lunar  în  sumă de 1208 lei, rezultat din
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată ,în sumă de 1050 lei și sporul de condiţii deosebite
în procent de 15% din salariul de bază,respectiv 158 lei.

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

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

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  30.06.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.47 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea drepturilor salariale   doamnei

SABOU FLORICA

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.

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 01.07.2015, doamna SABOU FLORICA-personal contractual-
având funcţia de  GUARD(personal de serviciu), beneficiază de un salariu brut lunar  în  sumă de 1050

lei ,reprezentând salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată .

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei  SABOU FLORICA
- Compartimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  30.06.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.46 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea drepturilor salariale   doamnei

RUS CRISTELUŢA-IULIANA

Având în vedere prevederile art.10 alin 2 și alin 5 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,modificată prin OUG.nr. 27/2015;

Având în vedere prevederile art. 26 alin 1 respectiv  5-6 din LEGE nr. 208 din 20 iulie
2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente;

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 01.08.2015, doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA-funcţionar
public ,având funcţia publică clasa I “INSPECTOR”,grad profesional asistent –persoană autorizată să
efectueze operațiuni în registrul electoral ,beneficiază de un salariu brut lunar  în  sumă de 1413 lei,
rezultat din majorare cu un procent de 12,5% a salariului de bază avut în plată în sumă de 1092
lei,rezultând un salar de bază cumulat de 1229 lei la care se adaugă sporul de condiţii deosebite(spor
calculator) în procent de 15% din salariul de bază,respectiv 184 lei.

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

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

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  12.08.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr.72 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea drepturilor salariale   doamnei

RUS CRISTELUŢA-IULIANA

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

Având în vedere  cererea doamnei RUS CRISTELUȚA-IULIANA prin care  solicită
recalcularea drepturilor salariale  ca urmare a încadrării grești în grila de salarizare;

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

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 01.07.2015, doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA-funcţionar
public ,având funcţia publică clasa I “INSPECTOR”,grad profesional asistent ,beneficiază de un salariu
brut lunar  în  sumă de 1208 lei, rezultat din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată ,în
sumă de 1050 lei și sporul de condiţii deosebite în procent de 15% din salariul de bază,respectiv 158 lei.

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

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

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  30.06.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr.48 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea drepturilor salariale   doamnei

RUS CRISTELUŢA-IULIANA

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,modificată prin OUG.nr. 27/2015;

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 01.07.2015, doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA-funcţionar
public ,având funcţia publică clasa I “INSPECTOR”,grad profesional asistent ,beneficiază de un salariu
brut lunar  în  sumă de 1256 lei, rezultat din majorare cu un procent de 4% din salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată în sumă de 1050 lei,rezultând un salar de bază cumulat de 1092 lei la care se
adaugă sporul de condiţii deosebite(spor calculator) în procent de 15% din salariul de bază,respectiv 164
lei.

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

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

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  01.07.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr.64 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului de bază domnului

DRAGOŞ TRAIAN – secretar al comunei

Având în vedere prevederile art. 10 alin 2 și 5 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,modificată prin OUG.nr. 27/2015;

Având în vedere prevederile art. 26 alin 1 respectiv  5-6 din LEGE nr. 208 din 20 iulie
2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente;

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 01.08.2015,domnului DRAGOŞ TRAIAN- “SECRETAR AL
COMUNEI “, i se stabilesc drepturii salariale în sumă totală de 2864 lei, format din salar de bază în
sumă de 2490 lei  (rezultat din indexarea  cu 12,5% a salariului de bază de 2213 lei, avut anterior , la
care se adaugă  suma de 374 lei reprezentând -spor condiții vătămătoare  în procent de 15% din salariul
de bază)

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

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

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 12.08.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.73 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului de bază domnului

DRAGOŞ TRAIAN –secretar al comunei

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,modificată prin OUG.nr. 27/2015;

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 01.07.2015,domnului DRAGOŞ TRAIAN- “SECRETAR AL
COMUNEI “, i se stabilesc drepturii salariale în sumă totală de 2545 lei, format din salar de bază în
sumă de 2213 lei  (rezultat din indexarea  cu 12% a salariului de bază de 1976 lei care este  compus din
salar de încadrare  de 1581 lei și spor de vechime  în procent de 25% și în sumă  de 395 lei ), la care se
adaugă  suma de 332 lei reprezentând -spor condiții vătămătoare  în procent de 15% din salariul de bază)

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

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

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 01.07.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.69 .



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU

DISPOZITIA NR.___.

din data de_____________

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

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

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

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

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

DISPOZITIE:

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

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

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

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

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

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ GHEORGHE

Avizat pentru legalitat
Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ





ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Privind inventarierea patrimoniului la sfârşitul anului 2015

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 63 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 inspector(casier) Secretar
3. DUMUŢA MARIA referent(teh. Agricol) Membru
4. POP LUCICA bibliotecar Membru
5. POP TRAIAN viceprimar 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 ,Căminul culturl precum şi a
materialelor de la gospodăria comunală ;

1. POP LUCICA bibliotecar
2. RUS  CRISTELUŢA inspector

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

rechizitelor de la Primăria comunei;
1. POP  TRAIAN VICEPRIMAR
2. DUMUŢA MARIA referent

Gestionar  RUS   CRISTELUŢA



III. Subcomisia  pentru inventariere la Biblioteca comunală:
1. RUS CRISTELUŢA inspector
2. POP    TRAIAN viceprimar

Gestionar  Pop Lucica
IV. Subcomisia  pentru inventarierea  materialelor   PSI.
1. RUS CRISTELUŢA - Inspector
2. POP LUCICA - bibliotecar

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. 2861/2009.

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 ,Căminul cultural
mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi materialelor de la
gospodăria comunală ; 14-15 - decembrie

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

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Avizat pentru legalitate
SECTRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la  10  DECEMBRIE   2015
Nr. 92



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la constituirea comisiei de examinare și de soluționare a contestațiilor candidaților
înscrişi la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului ; - muncitor
necalificat –compartimentul gospodărire comunală - întreținere rețea apă- .

Având în vedere prevederile art.8 din Regulamentul –Cadru  privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant,corespunzător funcției contractuale  din
sectorul bugetar ,aprobat prin Hotărârii Guvernului României nr.286/2011,modificată și
completată prin  HGR. Nr. 1027/2014.

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se  constituie comisia de examinare a candidaţilor înscrişi la
concursul pentru  ocuparea postului de - muncitor necalificat –compartimentul gospodărire
comunală - întreținere rețea apă- din cadrul aparatului  de specialitate al  Primarului comunei
Băiţa de sub Codru,în următoarea componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comisie

POP TRAIAN Viceprimar PREŞEDINTE
DRAGOȘ TRAIAN Secretar comuna Membru
BUTUZA ȘTEFAN Consilier local Membru
RUS CRISTELUȚA-IULIANA Inspector-casier Secretar

Articolul 2. Se  constituie comisia de soluționare a contestațiilor  candidaţilor
înscrişi la concursul pentru  ocuparea postului de - muncitor necalificat –compartimentul
gospodărire comunală - întreținere rețea apă din cadrul aparatului  de specialitate al
Primarului comunei Băiţa de sub Codru,în următoarea componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comisie

DUMUȚA MARIA Referent-Teh agricol PREŞEDINTE
POP LUCICA Referent-bibliotecar Membru
HODOR OVIDIU Consilier local Membru

RUS CRISTELUȚA-IULIANA Inspector-casier Secretar



Articolul 3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștiință publică prin afișare la
sediul instituției și se comunică :

-Instituției Prefectului Judeţului Maramureş
-Membrilor Comisiei

PRIMAR

DUMUȚA  AUREL

Avizat pentru legalitate

SECRETAR
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  07.10.2016.
Nr.58.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la constituirea comisiei de examinare și de soluționare a contestațiilor candidaților
înscrişi la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor ; - muncitor
necalificat –compartimentul gospodărire comunală - întreținere rețea apă- și 1 post de şofer
/muncitor  necalificat – compartimentul dezvoltare locală- din care -șofer microbuz scolar ½
normă și întreținere rețea apă ½ normă .

Având în vedere prevederile art.8 din Regulamentul –Cadru  privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant,corespunzător funcției contractuale  din
sectorul bugetar ,aprobat prin Hotărârii Guvernului României nr.286/2011,modificată și
completată prin  HGR. Nr. 1027/2014.

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se  constituie comisia de examinare a candidaţilor înscrişi la
concursul pentru  ocuparea posturilor de - muncitor necalificat –compartimentul gospodărire
comunală - întreținere rețea apă- și 1 post de şofer /muncitor  necalificat – compartimentul
dezvoltare locală-șofer microbuz scolar ½ normă și întreținere rețea apă ½ normă din cadrul
aparatului  de specialitate al  Primarului comunei Băiţa de sub Codru,în următoarea componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comisie

BANCOȘ ROMULUS Consilier local PREŞEDINTE
VANCA VIRUCA-OTELIA Secretar școală Membru
GHIȚ VASILE (consilier local)        Contabil -școală Membru
RUS CRISTELUȚA-IULIANA Inspector-casier Secretar

Articolul 2. Se  constituie comisia de soluționare a contestațiilor candidaţilor
înscrişi la concursul pentru  ocuparea posturilor  de - muncitor necalificat –compartimentul
gospodărire comunală - întreținere rețea apă - și 1 post de şofer /muncitor  necalificat –
compartimentul dezvoltare locală-șofer microbuz scolar ½ normă și întreținere rețea apă ½
normă din cadrul aparatului  de specialitate al  Primarului comunei Băiţa de sub Codru,în
următoarea componenţă;



Numele şi prenumele Funcţia                        Funcţia în comisie

DUMUȚA MARIA Referent-Teh agricol PREŞEDINTE
POP LUCICA Referent-bibliotecar Membru
SITAR IOAN Consilier local Membru
RUS CRISTELUȚA-IULIANA Inspector-casier Secretar

Articolul 3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștiință publică prin afișare la
sediul instituției și se comunică :

-Instituției Prefectului Judeţului Maramureş
-Membrilor Comisiei
-Conducerii Scolii Gimnaziale Băița de sub Codru.

PRIMAR

DUMUȚA  AUREL

Avizat pentru legalitate

SECRETAR
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  25.09.2015.
Nr.80.



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 26 noiembrie 2015 ora 08.30.

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 2015.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  transferării  fără plată   a unui microbuz cu

destinația *transport elevi* ,către şcoala gimnazială Băiţa de sub Codru.
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 23.1.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.89.



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 2-3 ,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 extraordinară  în ziua de  11.10.2015, ora 18.

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 privind modificările de soluție tehnică și modificare buget la proiectul
” REABILITAREA-MODERNIZARE STRĂZI COMUNALE ÎN LOCALITATEA
URMENIS COMUNA BAITA DE SUB CODRU JUDETUL MARAMURES
TRONSONUL 2 DE LA KM. 0+362 LA O+758 , TRONSONUL 3 DE LA KM 0+000
LA 0+315 ” finanțat prin FEADR , Măsura 413-322;

2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ” Modernizarea și reabilitarea de
străzi în comuna Băița de sub Codru județul Maramureș ”

3. Proiect de hotarire privind  aprobarea completarii  inventarului bunurilor apartinind
domeniului public al comunei BAITA DE SUB CODRU,cu valoarea investitiei
:REABILITARE –MODERNIZARE  STRAZI COMUNALE LOC.URMENIS
COM.BAITA DE SUB CODRU  JUD. MARAMURES TRONSON 2 DE LA
KM.0+362-DE LA 0+758,TONSONUL 3 DE LA KM.0+000-0+315.

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 8.10.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.81



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  21 decembrie 2015, 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 2015.
2.Proiect de hotărăre  cu privire la aprobarea  cotei de anulare a majorărilor de întârziere ca

urmare a neachitării  la termen  a obligațiilor de plată restante .
3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziționării unei suprafețe de teren în

localitatera URMENIȘ în vederea amplasării stației de epurare.
4.Proiect de hotărâre cu privire la însușirea inventarului  bunurilor mobile din patrimoniul

privat al comunei care care sunt înscrise în categoria mijloacelor fixe.
5.Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru lunile

ianuarie,februarie și martie 2016.
6.Întrebării şi interpelări.
7.Probleme curente
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 15.12.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 93



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 aprilie 2015, ora 9.00.

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 stabilire a taxei  pentru eliberarea Atestatelor de producător
și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol.

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării  sumei de 50.000   lei din excedentul
bugetar în vederea întocmirea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic și a executării unor lucrării de
extindere a rețelei de  alimentare cu apă potabilă în Băița  de sub Codru și  URMENIȘ.

3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate,a proiectului
tehnic și a  instrumentări i proiectului  de extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă  în comuna Băița
de sub Codru.

4.Întrebării şi interpelări.
5.Probleme curente
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 24.04.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 35



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 august 2015, 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 2015
2.Întrebării şi interpelări.
3.Probleme curente
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 12.08.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 71



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 12 februarie 2015, 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 al comunei pentru anul 2015.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea noilor state de personal începând cu 1 ianuarie

2015.
3.Întrebării şi interpelări.
4.Probleme curente

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 06.02.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 25



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   2015, 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 număruilui asistenților personali ai persoanelorcu
handcap, începănd cu data de 01.01.2015 .

2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  rețelei școlare a unităților din învățămîntul
preuniversitar de stat din comună, pentru anul școlar 2015-2016.

3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  planului de analiză și acoperire a riscurilor
PAAR pentru anul 2015.

4.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea  cuantumului chiriei pentru   păşunilor
comunale închiriate   celor două  asociații ale  crescătorilor de animale din Băița de sub Codru și
Urmeniș.

5. Rapoarte cu privire la modul de utilizare a pășunilor comunale în anul 2014 ,
6.Întrebării şi interpelări.
7.Probleme curente

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  23.01.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 3



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 2015, 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 2015
2.Proiect  de hotărâre cu privire la utilizarea unor sume din excedentul bugetar.
3.Întrebării şi interpelări.
4.Probleme curente
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 24.07.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 70



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 mai 2015, ora 9.00.

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 încheierii unui contract de asociere  dintre comuna
Băița de sub Codru și Asociația Cultural- Sportivă **MUGURII CODRULUI ** din Băița de sub Codru .

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea exploatării unei cantităţii de lemn din pădurea
comunei  , necesară  pentru   executarea unor lucrării edilitar gospodăreşti .

3.Întrebării şi interpelări.
4.Probleme curente

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 22.05.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.39



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la convocarea consiliului local
în şedinţă ordinară

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

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  25 martie 2015, ora 9.00.

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 al comunei Băița de sub Codru
pentru anul 2015.

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de închidere a exercițiului financiar pe
anul 2014.

3.Prezentarea de către primarul comunei a rapoartelor anuale cu privire la starea economico-
socială a comunei la finele anului 2014 și a raportului cu privire la situaţia gestionării bunurilor din
domeniul public şi privat al comunei  în anul 2014.

4.Raport al viceprimarului cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului 2014.
5. Rapoarte de activitate ale consilieruilor locali.
6.Întrebării şi interpelări.
7.Probleme curente
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 20.03.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 30



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 noiembrie 2015, 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 2015
2.Proiect  de hotărâre cu privire la stabilirea prețului la apa potabilă furnizată de către

serviciul public de alimentare cu apă al comunei ,către populație.
3.Întrebării şi interpelări.
4.Probleme curente
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 5.11.2015. 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  16 septembrie 2015, 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 statului de funcții al aparatului de specialitate
al primarului comunei.

2.Proiect de hotărâre cu privire la însușirea de către consiliul local a valorii proiectului
tehnic executat pentru obiectivul „Reabilitare-mopdernizare străzii comunale în localitatea URMENIȘ
comuna Băița de sub Codru,județul Maramureș,tronsonul 2 de la Km0+362-0+758 tronsonul 3 de la Km
0+000-0+315”.

3.Întrebării şi interpelări.
4.Probleme curente
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- CRFIR- 6 nord vest- Satu Mare

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 11.09.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 79



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul Electoral

Având în vedere  prevederilor articolului 26 aliniatul 1 din legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Electorale Permanente,precum și adresa nr.14983/2015 a Autorității Electorale Permanente;

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 efectuării unor operațiuni în Registrul Electoral  se autorizează
următoartele persoane;

1. DRAGOȘ  TRAIAN-secretart al comunei
2. RUS CRISTELUȚA-IULIANA-Inspector Asistent

Articolul 2.Datele de identificare ale persoanelor autorizate să efectueze operatiuni în
Registrul Electoral ,sunt cele  înscrise în copiile actelor de identitate ale acestora,anexate la prezenta
dispoziție.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului Județean al Autorității Electorale Permanente    Maramureş
- Domnului DRAGOȘ  TRAIAN
- Doamnei RUS CRISTELUȚA- IULIANA

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 24.08. 2015. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr.75



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la desemnarea persoanelor autorizate  de a inregistra și actializa în mod permanent,detele
de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în Registrul Electoral

Având în vedere  prevederilor articolului 22 aliniatul 3  din legea nr. 35/2008
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului României,cu modificările și completările
ulterioare;

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 efectuării operațiunilor de inregistre și actializare în mod
permanent a detele de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot, înscrise în Registrul Electoral  se
autorizează   următoartele persoane;

1. DRAGOȘ  TRAIAN-secretart al comunei
2. RUS CRISTELUȚA-IULIANA-Inspector
3.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului Județean al Autorității Electorale Permanente    Maramureş
- Domnului DRAGOȘ  TRAIAN
- Doamnei RUS CRISTELUȚA- IULIANA

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 28.01. 2015. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr.12



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată în funcţia de

muncitor necalificat a domnului  COVACI ADRIAN -LUCIAN

Având în vedere rezultatele concursului organizat pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a postului de muncitor necalificat (întreținere rețea apă) în cadrul compartimentului
de gospodărire comunală;

Având în vedere prevederile Legii nr.284/2010-lege- cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice,a 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 art. 12 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 02.11.2015 domnul COVACI ADRIAN-LUCIAN
din localitatea Băița de sub Codru nr. 117 se încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată, în
funcţia de de muncitor necalificat  (întreținere rețea apă)  în cadrul compartimentului de gospodărire
comunală;

Articolul 2. Salariul de încadrare a  domnului COVACI ADRIAN-LUCIAN se
stabileşte la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2015 ,în sumă
de 1050 lei .

Articolul 3. Prezenta dispoziție se comunică :
-Instirtuției Prefectului judeţului Maramureş
-Domnului COVACI   ADRIAN-LUCIAN –Băiţa de sub Codru nr. 117.
-Compartimentului financiar -contabil.
-Compartimentului de resurse- umane

PRIMAR

DUMUȚA   AUREL

Avizat
pentru legalitate

SECRETAR
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La  2.11.2015.
Nr.83 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată în funcţia de

-șofer microbuz scolar ½ normă și muncitor  necalificat întreținere rețea apă ½ normă a
domnului  POP VASILE

Având în vedere rezultatele concursului organizat pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a postului de -șofer microbuz scolar ½ normă și muncitor  necalificat întreținere
rețea apă ½ normă în cadrul compartimentul dezvoltare locală.

Având în vedere prevederile Legii nr.284/2010-lege- cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice,a 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 art. 12 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 02.11.2015 domnul POP  VASILE cu domiciliul
în localitatea BAIA  MARE B-dul BUCUREȘTI nr. 35,apt.58 se încadrează în muncă pe
perioadă nedeterminată, în funcţia de de -șofer microbuz scolar, ½ normă și muncitor  necalificat
întreținere rețea apă, ½ normă în cadrul compartimentul dezvoltare locală.

Articolul 2. Salariul de încadrare a  domnului POP   VASILE se stabileşte la
nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2015 ,în sumă de 1050 lei .

Articolul 3. Prezenta dispoziție se comunică :
-Instituției Prefectului judeţului Maramureş
-Domnului POP VASILE – BAIA MARE B-dul BUCUREȘTI nr. 35,apt.58 .
-Compartimentului financiar -contabil.
-Compartimentului de resurse- umane

PRIMAR

DUMUȚA   AUREL

Avizat
pentru legalitate

SECRETAR
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La  2.11.2015.
Nr.84 .



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL  COMUNEI

DISPOZIȚIE

cu privire la revocarea dispozițiilor nr.74-83 și 85-87 din 21.11.2014 .

Având în vedere adresa observatorie  nr.11088/H/17 din 15
deecembrie 2014, a Instituției Prefectului Județului MARAMUREȘ cu privire la
dispozițiile nr.74-83 și 85-87 din 21.11.2014 ,emise cu încălcarea prevederilor
legale;

In temeiul prevederilor art.68 ,”a „art. art.115  aliniatul 2 litera ”a “şi
a  alin.  7 din  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007 ,cu modificările și
completările ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru,judeţul Maramureş ;

DISPUNE:

Articolul 1. Dispozițiile numerele nr. 74-83 și 85-87 emise în data de
21.11.2014 ,se revocă în totalitate.

Articolul 2. Prezenta se comunică ;
- Instituţiei Prefectului judeţului MARAMUREŞ
- Persoanelor vizate
- Compartimentului  financiar contabil.

PRIMAR

DUMUȚA   AUREL

_______________________________

AVIZAT
pentru legalitate secretarul comunei

TRAIAN   DRAGOŞ

___________________

Băiţa de sub Codru
15.01.2015
Nr.2



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului domnului

LIBOTEAN JENUC

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,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 1050
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 30.06.2013. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.56 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la stabilirea  drepturilor salariale   domnului

POP   ZAMFIR-agent poliţie locală-

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

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 01.07.2015,domnul POP ZAMFIR-personal contractual“agent
poliţia local”,beneficiază de un salariu brut lunar  în  sumă de 1050 lei, prin acordarea salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată .

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului   POP ZAMFIR
- Compartrimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  30.06.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 45.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la stabilirea  drepturilor salariale   domnului

POP   ZAMFIR-agent poliţie locală-

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,modificată prin OUG.nr.27/2015

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 01.07.2015,domnul POP ZAMFIR-personal contractual“agent
poliţia local”,beneficiază de un salariu brut lunar  în  sumă de 1092 lei, , rezultat din majorare cu un
procent de 4% din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 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
- Domnului   POP ZAMFIR
- Compartrimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  01.07.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 67.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la stabilirea  drepturilor salariale   doamnei

DUMUȚA MARIA -referent -agent agricol-

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 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

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 01.01.2015,doamnei DUMUȚA  MARIA-referent cls.III grd
superior ,i se stabilesc drepturii salariale în sumă totală de 1378 lei, format din salar de bază în sumă de
1198 lei (compus din  salar de încadrare  de 958 lei și spor de vechime  în procent de 25% și în sumă  de
240 lei) , la care se adaugă  sume compensatorii  în sumă de 180 lei (formate din suma de 240 lei -spor
condiții vătămătoare  în procent de 15% din salariul de bază)

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei DUMUȚA MARIA
- Compartrimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  03.02.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la stabilirea  drepturilor salariale   domnului

VANCA GHEORGHE -referent -contabil-

Având în vedere prevederile din  legea-cadru nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a
personalului  plătit din fonduri publice,precum și prevederile art.5 punctul 4 din OUG.1 din 25 ianuarie
2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi
stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar;

Având în vedere prevederile  HGR nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 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

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 01.01.2015,domnul VANCA GHEORGHE-referent cls.III grd
superior ,i se stabilesc drepturii salariale în sumă totală de 1618 lei, format din salar de bază în sumă
de 1198 lei (compus din  salar de încadrare  de 958 lei și spor de vechime  în procent de 25% și în sumă
de 240 lei) , la care se adaugă  sume compensatorii  în sumă de 480 lei (formate din suma de 240 lei -
spor de complexitate a muncii(CFP) în procent de 25%  din salariul încadrare și suma de 180 lei -spor
condiții vătămătoare  în procent de 15% din salariul de bază)

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului  VANCA GHEORGHE
- Compartrimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  03.02.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la stabilirea  drepturilor salariale   domnului

POP   ZAMFIR-agent poliţie locală-

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 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

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 01.01.2015,domnul POP ZAMFIR-personal contractual“agent
poliţia local”,beneficiază de un salariu brut lunar  în  sumă de 975 lei, prin acordarea salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată ,faţă de 816 lei salar de bază stabilit anterior, format din 653 lei salar
de  încadrare și spor vechime ( 25% ) în sumă  de 163 lei .

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului   POP ZAMFIR
- Compartrimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  03.02.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 22.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la stabilirea  drepturilor salariale   doamnei

DUMUȚA MARIA -referent -agent agricol-

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 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,modificată prin OUG, nr. 27/2015;

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 01.07.2015,doamnei DUMUȚA  MARIA-referent cls.III grd
superior ,i se stabilesc drepturii salariale în sumă totală de 1543 lei, format din salar de bază în sumă de
1382 lei (rezultat din indexarea  cu 12% a salariului de bază de 1198 lei care este compus din  salar de
încadrare  de 958 lei și spor de vechime  în procent de 25% și în sumă  de 240 lei s), la care se adaugă
suma de 201 lei reprezentând -spor condiții vătămătoare  în procent de 15% din salariul de bază)

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei DUMUȚA MARIA
- Compartrimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  01.07.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.62 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la stabilirea  drepturilor salariale   doamnei

POP AURICA –INSPECTOR -protecție socială-

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 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,modificată prin OUG, nr. 27/2015;

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 01.07.2015,doamnei POP AURICA-INSPECTOR cls.I grd
asistent ,i se stabilesc drepturii salariale în sumă totală de 1543 lei, format din salar de bază în sumă de
1382 lei (rezultat din indexarea  cu 12% a salariului de bază de 1198 lei care este compus din  salar de
încadrare  de 958 lei și spor de vechime  în procent de 25% și în sumă  de 240 lei s), la care se adaugă
suma de 201 lei reprezentând -spor condiții vătămătoare  în procent de 15% din salariul de bază)

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei   POP AURICA
- Compartrimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  01.07.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.63 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la stabilirea  drepturilor salariale   domnului

VANCA GHEORGHE -referent -contabil-

Având în vedere prevederile din  legea-cadru nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a
personalului  plătit din fonduri publice,precum și prevederile art.5 punctul 4 din OUG.1 din 25 ianuarie
2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi
stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar;

Având în vedere prevederile  HGR nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 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,modificata prin OUG.nr.27/2015;

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 01.07.2015,domnul VANCA GHEORGHE-referent cls.III grd
superior(contabil) ,i se stabilesc drepturii salariale în sumă totală de 2009 lei, format din salar de bază
în sumă de 1382 lei (compus din  salar de încadrare  de 958 lei și spor de vechime  în procent de 25% și
în sumă  de 276 lei și care a fost indexat cu 12%) , la care se adaugă  sume compensatorii  în sumă de
627 lei (formate din suma de 276 lei -spor de complexitate a muncii(CFP) în procent de 25%  din salariul
încadrare și suma de 207 lei -spor condiții vătămătoare(calculator) în procent de 15% din salariul de
bază și salar de merit în sumă de 144 lei reprezentînd  15 % din salariul de bază).

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului  VANCA GHEORGHE
- Compartrimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  01.07.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.68 .



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnei PETRAN ANCU'ȚA-IOANA

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea doamnei  PETRAN ANCUȚA-IOANA  din localitatea
URMENIŞ  nr.63,înregistrată sub numărul 67/16.01.2015 ,prin care solicită încadrarea sa în
funcţia de asistent personal al persoanei  cu handicap  grav, TRĂNIȘAN MARIA  din localitatea
URMENIŞ  nr. 63,în baza Certificatului  de încadrare în grad de handicap nr.87063/25.09.2014;

Având în vedere HCL.nr.2 /2015   privind aprobarea numărului asistenţilor
personali ai persoanelor cu  handicap grav  în anul  2015;

Având în vedere prevederile  HGR nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 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 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 01.02.2015 doamna PETRAN ANCUȚA-
IOANA din localitatea URMENIŞ  nr.63 , se încadrează  în funcţia de asistent personal al
copilului cu handicap  grav.TRĂNIȘAN  MARIA   din localitatea  URMENIŞ  nr. 63

Salariul de bază se stabileşte în sumă de 975  lei.
Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează

domnul Dragoş Traian - secretar.
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  PETRAN ANCUȚA-IOANA  nr. 63.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 03.02.2015. DRAGOŞ     TRAIAN



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnului COVACI FLORINEL

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea domnului  COVACI FLORINEL din localitatea BAITA DE SUB CODRU
nr.663,înregistrată sub numărul 1130/18.06.2015 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal al
persoanei  cu handicap  grav, CHIRIGUȚ ANA  din localitatea BĂIȚA DE SUB CODRU nr. 663,în baza
Certificatului de încadrare în grad de handicap nr.89282/04.06.2015;

Având în vedere HCL.nr.2 /2015   privind aprobarea numărului asistenţilor
personali ai persoanelor cu  handicap grav  în anul  2015;

Având în vedere prevederile  HGR nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 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,nodificată prin OUG nr. 27/2015;

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 01.07.2015 domnul COVACI FLORINEL  din localitatea BAITA
DE SUB CODRU  nr.663 , se încadrează  în funcţia de asistent personal al persoanei  cu handicap  grav,
CHIRIGUȚ ANA  din localitatea BĂIȚA DE SUB CODRU  nr. 663

Salariul de bază se stabileşte la nivelul salariuluii minim brut pe țara  garantat în
plată  din iulie  2015în sumă de 1050 lei.

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului COVACI FLORINELdin Băița de sub Codru nr.663.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 01.07.2015. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.66



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnei POP ANDREEA-MARIANA

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea doamnei  POP ANDREEA-MARIANA din localitatea BAITA DE SUB
CODRU nr.675,înregistrată sub numărul 2315/13.11.2015 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent
personal al persoanei cu handicap  grav,  POP REGHINA din localitatea BĂIȚA DE SUB CODRU nr. 675,în
baza Certificatului  de încadrare în grad de handicap nr.18031/17.02.2003,a anchetei socială întocmită de către
compartimentul de specialitate  al primarului comunei precum și cererea persoanei cu handicap;

Având în vedere HCL.nr.2 /2015   privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor
cu  handicap grav  în anul  2015;

Având în vedere prevederile  HGR nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată 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,nodificată prin OUG nr. 27/2015;

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 16.11.2015 doamna POP ANDREEA- MARIANA din localitatea
BAITA DE SUB CODRU  nr.675 , se încadrează  în funcţia de asistent personal al persoanei cu  handicap  grav,
POP REGHINA din localitatea BĂIȚA DE SUB CODRU  nr. 675.

Salariul de bază se stabileşte la nivelul salariuluii minim brut pe țara garantat în plată , în sumă de
1050 lei.

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP ANDREEA-MARIANA din Băița de sub Codru nr.675.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 13.11.2015. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.87



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnei SILADI MARINELA

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea doamnei SILADI MARINELA din localitatea BAITA DE SUB CODRU
nr.577,înregistrată sub numărul 1571/04.09.2015 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal al
copilului cu handicap  grav,  BÎLDEA ALISA-GIORGIANA din localitatea BĂIȚA DE SUB CODRU nr. 577,în
baza Certificatului  de încadrare în grad de handicap nr.623/28.08.2015;

Având în vedere HCL.nr.2 /2015   privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor
cu  handicap grav  în anul  2015;

Având în vedere prevederile  HGR nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată 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,nodificată prin OUG nr. 27/2015;

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 04.09.2015 doamna SILADI MARINELA din localitatea BAITA
DE SUB CODRU  nr.577 , se încadrează  în funcţia de asistent personal al copilului cu  handicap  grav, BÎLDEA
ALISA-GIORGIANA din localitatea BĂIȚA DE SUB CODRU  nr. 577.

Salariul de bază se stabileşte la nivelul salariuluii minim brut pe țara  garantat în plată  din iulie
2015 în sumă de 1050 lei.

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  SILADI MARINELA din Băița de sub Codru nr.577.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 07.09.2015. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.77



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 certificatului 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. 55 literan „a” și art.56 aliniatul 1  litera „i” ,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 13.01.2015. DRAGOŞ     TRAIAN



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 certificatului 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. 55 literan „a” și art.56 aliniatul 1  litera „i” ,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 13.01.2015. 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.55 alin 1 litera „a” și a art. 56 alin 1  litera „1” 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.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.55 alin 1 litera „a” și a art. 56 alin 1  litera „1” 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 PETRAN ANCUȚA IOANA

având  funcţia   de asistent personal

Având în vedere  decesul persoanei cu handicap  TRĂNIȘAN  MARIA  din localitatea
URMENIȘ nr. 63 comuna  Băiţa de sub Codru ;

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  27 aprilie   2015 încetează contractul de muncă a
doamnei  PETRAN ANCUȚA IOANA  din localitatea  URMENIȘ   nr.63, îndeplinind până la această
dată  funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap TRĂNIȘAN  MARIA din  localitatea
URMENIȘ   nr.63,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   PETRAN ANCUȚA IOANA din URMENIȘ   nr. 63.
- Compartimentului financiar- contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 30.04.2015.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului  de  muncă a doamnei PETRAN ANCUȚA IOANA

având  funcţia   de asistent personal

Având în vedere  decesul persoanei cu handicap  TRĂNIȘAN  MARIA  din localitatea
URMENIȘ nr. 63 comuna  Băiţa de sub Codru ;

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  27 aprilie   2015 încetează contractul de muncă a
doamnei  PETRAN ANCUȚA IOANA  din localitatea  URMENIȘ   nr.63, îndeplinind până la această
dată  funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap TRĂNIȘAN  MARIA din  localitatea
URMENIȘ   nr.63,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   PETRAN ANCUȚA IOANA din URMENIȘ   nr. 63.
- Compartimentului financiar- contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 30.04.2015.



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 decesul persoanei cu handicap VANCA REGHINA  din localitatea  Băița de
sub Codru  nr. 679, comuna  Băiţa de sub Codru județul Maramureș ;

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  24 octombrie 2015 încetează contractul de muncă a
doamnei  POP ANDREEA-MARIANA  din localitatea  Băița de sub Codru   nr.675, îndeplinind până
la această dată  funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap VANCA REGHINA din
localitatea Băița de sub Codru   nr.679 ,ca urmare a decesului persoanei cu handicap.

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
- Dosar personal
- Doamnei   POP ANDREEA-MARIANA din Băița de sub Codru   nr. 675.
- Compartimentului financiar- contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 02.11.2015.
Nr.82



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 decesul persoanei cu handicap VANCA REGHINA  din localitatea  Băița de
sub Codru  nr. 679, comuna  Băiţa de sub Codru județul Maramureș ;

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  24 octombrie 2015 încetează contractul de muncă a
doamnei  POP ANDREEA-MARIANA  din localitatea  Băița de sub Codru   nr.675, îndeplinind până
la această dată  funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap VANCA REGHINA din
localitatea Băița de sub Codru   nr.679 ,ca urmare a decesului persoanei cu handicap.

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
- Dosar personal
- Doamnei   POP ANDREEA-MARIANA din Băița de sub Codru   nr. 675.
- Compartimentului financiar- contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 02.11.2015.
Nr.82



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu  privire la încetarea plăţii INDEMNIZAŢIEI  doamnei BANCOȘ FLOARE
- persoană cu handicap-

Având în vedere decesul persoanei cu handicap a doamnei  BANCOȘ FLOARE
cu ultimul domiciliu în  localitatea  URMENIȘ nr. 92 ;

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 18 IANUARIE  2015  încetează plata
INDEMNIZAŢIEI lunare pentru doamna BANCOȘ FLOARE cu ultimul domiciliu în
localitatea URMENIȘ nr. 92, 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 26.01.2015 .



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu  privire la încetarea plăţii INDEMNIZAŢIEI  doamnei BANCOȘ FLOARE
- persoană cu handicap-

Având în vedere decesul persoanei cu handicap a doamnei  BANCOȘ FLOARE
cu ultimul domiciliu în  localitatea  URMENIȘ nr. 92 ;

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 18 IANUARIE  2015  încetează plata
INDEMNIZAŢIEI lunare pentru doamna BANCOȘ FLOARE cu ultimul domiciliu în
localitatea URMENIȘ nr. 92, 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 26.01.2015 .



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 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 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

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 ianuarie 2015  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 ______ lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată în sumă de 975 lei .

Articolul 2. Incepând cu data de 1 iulie 2015  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 ________ lei, calculată din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată în sumă de 1050 lei .

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 19.01.2015.



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 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 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

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 ianuarie 2015  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 ______ lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată în sumă de 975 lei .

Articolul 2. Incepând cu data de 1 iulie 2015  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 ________ lei, calculată din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată în sumă de 1050 lei .

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 19.01.2015.



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 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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 ianuarie 2015  numita BÎLDEA ALISA-
GIORGIANA din localitatea  Băiţa de sub Codru nr.577, persoană cu handicap grav  conform
certificatului de încadrare nr.621/ 2013 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 724
lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de
975 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei BÎLDEA ALISA-GIORGIANA -Băiţa de sub Codru nr.577.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 29.01.2015.



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 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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 ianuarie 2015  numita BÎLDEA ALISA-
GIORGIANA din localitatea  Băiţa de sub Codru nr.577, persoană cu handicap grav  conform
certificatului de încadrare nr.621/ 2013 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 724
lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de
975 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei BÎLDEA ALISA-GIORGIANA -Băiţa de sub Codru nr.577.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 29.01.2015.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la  stabilirea indemnizaţiei   cuvenite

persoanei cu handicap BÎLDEA ALISA-GIORGIANA

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  prevederior 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 iulie 2015  numita  BÎLDEA ALISA-
GIORGIANA din localitatea  Băiţa de sub Codru nr.577, persoană cu handicap grav  conform
certificatului de încadrare nr.621/ 2013 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 777
lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de
1050 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei BÎLDEA ALISA-GIORGIANA -Băiţa de sub Codru nr.577.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 30.06.2015.
Nr. 49 .



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la  stabilirea indemnizaţiei   cuvenite

persoanei cu handicap BÎLDEA ALISA-GIORGIANA

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  prevederior 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 iulie 2015  numita  BÎLDEA ALISA-
GIORGIANA din localitatea  Băiţa de sub Codru nr.577, persoană cu handicap grav  conform
certificatului de încadrare nr.621/ 2013 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 777
lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de
1050 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei BÎLDEA ALISA-GIORGIANA -Băiţa de sub Codru nr.577.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 30.06.2015.
Nr. 49 .



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la  stabilirea indemnizaţiei   cuvenite

persoanei cu handicap BONTEA NICOLAIE

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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 iulie 2015  numitul BONTE NICOLAIE din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.667, persoană cu handicap grav  conform certificatului de
încadrare nr.45235/ 2008 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 777 lei,calculată din
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de 1050 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnul BONTE NICOLAIE -Băiţa de sub Codru nr.667.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 30.06.2015.
Nr. 50 .



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la  stabilirea indemnizaţiei   cuvenite

persoanei cu handicap BONTEA NICOLAIE

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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 iulie 2015  numitul BONTE NICOLAIE din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.667, persoană cu handicap grav  conform certificatului de
încadrare nr.45235/ 2008 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă  de 777 lei,calculată din
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la această dată ,în sumă de 1050 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnul BONTE NICOLAIE -Băiţa de sub Codru nr.667.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 30.06.2015.
Nr. 50 .



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la  stabilirea indemnizaţiei   cuvenite

persoanei cu handicap GHIȚ  FLOARE

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 2015 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 293 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
83/2014 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 ianuarie  2016  numita  GHIȚ FLOARE din localitatea  Băiţa
de sub Codru nr.56, persoană cu handicap grav  conform certificatului de încadrare nr.  90669/ 2015 ,beneficiază
de o indemnizaţie lunară în sumă  de 848 lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
la această dată ,în sumă de 1155 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  GHIȚ FLOARE -Băiţa de sub Codru nr.56.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 28.12.2015.
Nr. 94 .



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la  stabilirea indemnizaţiei   cuvenite

persoanei cu handicap GHIȚ  FLOARE

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 2015 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 293 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
83/2014 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 ianuarie  2016  numita  GHIȚ FLOARE din localitatea  Băiţa
de sub Codru nr.56, persoană cu handicap grav  conform certificatului de încadrare nr.  90669/ 2015 ,beneficiază
de o indemnizaţie lunară în sumă  de 848 lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
la această dată ,în sumă de 1155 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  GHIȚ FLOARE -Băiţa de sub Codru nr.56.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 28.12.2015.
Nr. 94 .



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la  stabilirea indemnizaţiei   cuvenite

persoanei cu handicap POP ANA

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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 ianuarie 2015  numita  POP  ANA din localitatea  URMENIȘ
nr.162, persoană cu handicap grav  conform certificatului de încadrare nr.  87064/ 2014 ,beneficiază de o
indemnizaţie lunară în sumă  de 724 lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la
această dată ,în sumă de 975 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP  ANA -Băiţa de sub Codru nr.162.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 29.01.2015.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la  stabilirea indemnizaţiei   cuvenite

persoanei cu handicap POP ANA

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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 ianuarie 2015  numita  POP  ANA din localitatea  URMENIȘ
nr.162, persoană cu handicap grav  conform certificatului de încadrare nr.  87064/ 2014 ,beneficiază de o
indemnizaţie lunară în sumă  de 724 lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la
această dată ,în sumă de 975 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP  ANA -Băiţa de sub Codru nr.162.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 29.01.2015.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la  stabilirea indemnizaţiei   cuvenite

persoanei cu handicap POP ANA

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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 iulie 2015  numita  POP  ANA din localitatea  URMENIȘ
nr.68, persoană cu handicap grav  conform certificatului de încadrare nr.  87278/ 2015 ,beneficiază de o
indemnizaţie lunară în sumă  de 777 lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la
această dată ,în sumă de 1050 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP  ANA -Băiţa de sub Codru nr.68.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 30.06.2015.
Nr. 51 .



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la  stabilirea indemnizaţiei   cuvenite

persoanei cu handicap POP ANA

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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 iulie 2015  numita  POP  ANA din localitatea  URMENIȘ
nr.68, persoană cu handicap grav  conform certificatului de încadrare nr.  87278/ 2015 ,beneficiază de o
indemnizaţie lunară în sumă  de 777 lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la
această dată ,în sumă de 1050 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP  ANA -Băiţa de sub Codru nr.68.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 30.06.2015.
Nr. 51 .



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la  stabilirea indemnizaţiei   cuvenite

persoanei cu handicap POP ANA

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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 martie 2015  numita  POP  ANA din localitatea  URMENIȘ
nr.68, persoană cu handicap grav  conform certificatului de încadrare nr.  87278/ 2015 ,beneficiază de o
indemnizaţie lunară în sumă  de 724 lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la
această dată ,în sumă de 975 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP  ANA -Băiţa de sub Codru nr.68.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 18.02.2015.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la  stabilirea indemnizaţiei   cuvenite

persoanei cu handicap POP ANA

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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 martie 2015  numita  POP  ANA din localitatea  URMENIȘ
nr.68, persoană cu handicap grav  conform certificatului de încadrare nr.  87278/ 2015 ,beneficiază de o
indemnizaţie lunară în sumă  de 724 lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  la
această dată ,în sumă de 975 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP  ANA -Băiţa de sub Codru nr.68.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 18.02.2015.



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 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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 ianuarie 2015  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 724 lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată  la această dată ,în sumă de 975 lei .

Articolul 2. 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 29.01.2015.



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 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 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;

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 ianuarie 2015  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 724 lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată  la această dată ,în sumă de 975 lei .

Articolul 2. 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 29.01.2015.
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