
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la convocarea consiliului local
în şedinţă de îndată .

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă
în şedinţă  de îndată  pentru ziua de  17 ianuarie 2017 ora 9.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;

1.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea excedentului  anual al bugetului local pe anul
2016.

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  16.01.2017. Secretarul comunei

Traian Dragos
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ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la convocarea consiliului local
în şedinţă de îndată .

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă
în şedinţă  de îndată  pentru ziua de  3 mai 2017 ora 19.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2017.

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 03.05.2017. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.45 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la convocarea consiliului local
în şedinţă de îndată .

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă
în şedinţă  de îndată  pentru ziua de  6 martie 2017 ora 19.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii si a indicatorilor tehnico-economici referitor la obiectivul de investiţie „REABILITARE –
MODERNIZARE STRAZI RURALE IN LOCALITATEA URMENIS, COMUNA BAITA DE SUB
CODRU, JUDETUL MARAMURES”

2. Proiect de hotărâre cu privire la implementarea proiectului ” Modernizare și
reabilitare străzi în comuna Băița de sub Codru , județul Maramureș”

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 6.03.2017. Secretarul comunei

Traian Dragos
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ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

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

având  funcţia de asistent personal

Având în vedere decesul persoanei cu handicap POP VASILE din localitatea  Băița de sub
Codru  nr.633, comuna  Băiţa de sub Codru județul Maramureș ;

Având în vedere prevederile art. 55   litera”a” din C.M, coraborat ca art.39 alin 4 din legea
nr.448/2006;

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 10 APRILIE 2017, încetează contractul de muncă a
doamnei POP MĂRIOARA-EMILIA din localitatea  Băița de sub Codru   nr.633 , îndeplinind până la
această dată  funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap POP VASILE din  localitatea Băița
de sub Codru nr.633,ca urmare a decesului persoanei cu handicap.

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei POP MĂRIOARA-EMILIA din Băița de sub Codru   nr. 633.
- Compartimentului financiar- contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 18.04.2017.
Nr.41



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la convocarea consiliului local
în şedinţă ordinară

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă
în şedinţă ordinară în ziua de 23   martie 2017, 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 hotarâre cu privire la adoptarea bugetului local pe anul 2017
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 17.03.2017. Secretarul comunei

Traian Dragos
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ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la convocarea consiliului local
în şedinţă ordinară

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă
în şedinţă ordinară în ziua de 30  mai 2017, 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 hotarâre cu privire la stabilirea unor taxe special .
2. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie-

august 2017.
3. Proiect de hotarăre cu privire la întocmirea unui proiect tehnic privind execuția unor

zidurii de sprijin în comuna Băița de sub Codru.
4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2017.
5. Întrebării şi interpelări.
6. 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 24.05.2017. Secretarul comunei

Traian Dragos
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ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la convocarea consiliului local
în şedinţă ordinară

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă
în şedinţă ordinară în ziua de 26  aprilie 2017, 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 pe anul 2017.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului de

Salubrizare pentru  Judetul Maramures si  de adoptare a formei consolidate a acestuia precum si de adoptare
a Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect ”Delegarea prin concesiune a gestiunii
Serviciului de salubrizare in zona”

3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  Documentatiei de atribuire a contractului avand
ca obiect Delegarea   prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de  colectare
separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, partea de sud a judetului
cuprinzand:LOT 1 : Zona 1 Sirbi si LOT 2 : Zona 4 Targu Lapus

4.Proiect de hotarâre privind aprobarea distribuirii către populație a compostoarelor
achiziționate de către UAT Băița de sub Codru în cadrul proiectului  SMIS 24129.

5.Întrebării şi interpelări.
6.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 20.04.2017. Secretarul comunei

Traian Dragos
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ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la convocarea consiliului local
în şedinţă ordinară

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă
în şedinţă ordinară în ziua de 28  februarie  2017, 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 hotarâre cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3
luni ,martie -mai 2017.

2. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea
şi exercitarea activităţii de audit intern și a Acordului de cooperare privind organizarea și desfășurarea
activităților statutare  prevăzute în Statutul Filialei Jud ețene  Maramureș al ACOR.

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 23.02.2017. Secretarul comunei

Traian Dragos
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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  31 ianuarie  2016, 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 hotarâre   cu privire la aprobarea organizării rețelei școlare a instituţilor de
învăţământ din comună,  pentru anul școlar 2017-2018

2.Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea  numărului asistenţilor  personali ai   persoanelor
cu  handicap pe anul 2017 ,precum și a celor care au optat pentru indemnizație.

3. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe
anul 2017.

4. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local
pe anul 2017 pentru repartizarea orelor de munca in vederea aplicarii Legii nr.416/2001, modificata
si completata de Legea nr.276/2010

5.Întrebării şi interpelări.
6.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 26.01.2017. Secretarul comunei

Traian Dragos
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ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la delegarea atribuţiunilor de ofiţer de stare civilă doamnei

BANCOȘ   SIMONA-NADIA

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

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 2 ,art.65 art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din
legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123
din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;

D I S P U N E :

Articolul 1. Începând cu 18.01.2017,doamnei BANCOȘ SIMONA-NADIA având
funcţia publică de “ Inspector -clasa I-,grad debutant” în cadrul compartimentului de asistență socială -
,i se delegă  atribuţiunile de ofiţer de stare civilă în cadrul primăriei comunei Băiţa de sub Codru.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dierecţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor  Maramureş.
- Doamnei BANCOȘ SIMONA-NADIA

PRIMAR

DUMUȚA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 17.01.2017. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.3.



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

D I S P O Z I Ţ I E

privind  desemnarea doamnei BANCOȘ SIMONA-NADIA, având funcția de   INSPECTOR în cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Băița de sub Codru, în calitate de responsabil în domeniul urbanismului, amenajării

teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii la nivelul comunei Băița de sub Codru.

Având în vedere prevederile   legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile   legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu
modificările și completările ulterioare ;

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

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind
unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetar.

Având în vedere prevederile      HGR.nr.1 /2017 cu privire la stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în
plată incepand cu  1 februarie 2017 și a ORDONANŢEI  DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,art.68 şi art.115aliniatul 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 data de 01.02.2017 , doamna BANCOȘ SIMONA-NADIA având funcția de
INSPECTOR din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Băița de sub Codru , se desemnează în calitate de
responsabil în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii la nivelul comunei
Băița de sub Codru.

Articolul.2.Pentru activitatea desfășurată în calitate de responsabil în domeniul urbanismului, amenajării
teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii la nivelul comunei Băița de sub Codru,doamna  BANCOȘ SIMONA-
NADIA,va beneficia de majorarea salariului de bază stabilit  cu 4 clase de salarizare lunar pe întreaga perioadă cât va îndeplinii
această activitate.

Articolul.3-Prezenta dispoziţie poate fi contestată in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare .

Articolul.4 -Secretarul comunei Băița de sub Codru , judeţul Maramureș , va duce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziţii.

Articolul5. -Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil.
- Doamnei BANCOS SIMONA-NADIA.

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
pentru legalitate ,secretarul comunei

TRAIAN   DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 30.01.2017.
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