
ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la adoptarea bugetului local

pe anul 2002
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş , nr. 89

/2001 cu privire la repartizarea pe localităţi a sumelor defalcate din impozitul pe venit  pentru
echilibrare  bugetelor locale şi a cotelor defalcate din TVA ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.743/2001 a bugetului de stat pe anul 2001 şi
a Legii nr.189/1998 a finanţelor publice locale;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ d” şi a art. 46 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204
din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş
HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă bugetul  local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2002
care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 5.000.000  mii lei ,

Articolul 2. Veniturile bugetului local pe anul 2002 sunt în sumă de 5.000.000 mii
lei , după cum urmează :

:
A. Venituri proprii : 814.549 mii lei
B. Prelevări din bugetul de stat 4.185.451 mii lei

Articolul 3. Cheltuieli bugetului local pe anul 2002  sunt în sumă totală de
5.000.000 mii lei  după cum urmează :

A. Cheltuieli curente 4.928.398 mii lei
Cheltuieli de personal 3.392.765 mii lei

Cheltuieli materiale şi servicii 1.241.902 mii lei
Subvenţii 100.000 mii lei
Transferuri 193.731 mii lei

B. Cheltuieli de capital 50.000 mii lie
Articolul 4. Repartizarea pe activităţi a cheltuielilor bugetului local este

următoarea :
. Servicii publice generale 1.170.000 mii le
Chelruieli social/culturale total 3.072.058 mii lei

- Invăţământ 2.737.700 mii lei
- Cultură 182.300 mii lei
-Biblioteca comunală 82.300 mii lei
-Cămin cultural 100.000 mii lei



. Asistenţă socială 152.058  mii lei
Din care :
- Ajutor social
- Asistent persoane cu handicap 152.058 mii lei

4Servicii de dezvoltare publică 500.000  mii lei
Din care:

- Repararea străzilor 400.000 mii lei
- Iluminat public 100.000 mii

5 Alte actiuni economice 98.000 mii lei
- Agricultura 48.000 mii lei
-Transporturi si comunicatii 50.000 mii lei

5. Alte actiuni 32.000 mii lei
- Protectie civila 10.000 mii lei
- Alte cheltuieli 22.000 mii lei

6. Transferuri 26.340 mii lei
-Transfer din bugetul comunei pentru sustinerea
sistemului de protectie a copilului 26.340 mii lei

7. Rezerva 47.942 mii lei
Articolul 5. Detalierea veniturilor pe surse  şi ale cheltuielilor pe articole si

alineate  este prezentată în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetului local se va face de

ordonatorul principal de credite in conditiile legii.
Articolul 6. Se aprobă lista de investitii pe anul 2001 în valoare totală de 50.000

mii lei .
Articolul 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică :
- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

DUMITRU POP

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 27.12.2001
Nr.38.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la adoptarea bugetului local

pe anul 2001
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş , nr.  /2001

cu privire la repartizarea pe localităţi a sumelor defalcate din impozitul pe venit  pentru
echilibrare  bugetelor locale şi a cotelor defalcate din TVA ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.216/2001 a bugetului de stat pe anul 2001 şi
a Legii nr.189/1998 a finanţelor publice locale;

In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ e” şi a art. 28 din Legea
nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76
din 13 aprilie 1996 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş
HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă bugetul  local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2001
care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 3.760.321  mii lei ,

Articolul 2. Veniturile bugetului local pe anul 2000 sunt în sumă de 3.760.321 mii
lei , după cum urmează :

:
A. Venituri proprii : 660.000 mii lei
B. Prelevări din bugetul de stat 2.974.394 mii lei
D. Subventii de la bugetul de stat                  125.927 mii lei

Articolul 3. Cheltuieli bugetului local pe anul 2001  sunt în sumă totală de
3.760.321  după cum urmează :

A. Cheltuieli curente 3.620.321 mii lei
Cheltuieli de personal 2.463.548 mii lei

Cheltuieli materiale şi servicii 871.023 mii lei
Subvenţii 135.000 mii lei
Transferuri 191.751 mii lei

B. Cheltuieli de capital 30.000 mii lie
Articolul 4. Repartizarea pe activităţi a cheltuielilor bugetului local este

următoarea :
. Servicii publice generale 944.600mii lei

- Invăţământ 2.108.121 mii lei
- Cultură 210.000 mii lei
-Biblioteca comunală 75.000 mii lei
-Cămin cultural 135.000 mii lei



. Asistenţă socială 170.000 mii lei
Din care :
- Ajutor social 10.000 mii lei
- Indemnizaţii naştere 8.000 mii lei
/ Asistent persoane cu handicap 152.000 mii lei

- -Transeruri protectia copilului 7.600 mii lei
4Servicii de dezvoltare publică 300.000  mii lei

Din care:
- Repararea străzilor 215.000 mii lei

- Iluminat public 40.000 mii lei
- Apă canalizare 20.000 mii lei
- PUG 10.000 mii lei
-Salubitate 15.000 mii lei

5. Alte actiuni 20.000 mii lei
6. Transferuri 7.600 mii lei

Articolul 5. Detalierea veniturilor pe surse şi trimestre şi ale cheltuielilor pe
articole , alineate şi trimestre este prezentată în anexa ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre .

Articolul 6. Se aprobă lista de investitii pe anul 2001 în valoare totală de 30.000
mii lei .

Articolul 7. Se aprobă investitia « Studiu de prefezabilitate pentru canalizare si
epurarea apelor » în Băiţa de sub Codru cu o valoare totală de 20.000 mii lei

Articolul 8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

AUREL  VANCA

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 21.05.2001
Nr.9

Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa consiliului local din data de 21
mai 2001 cu votul a 11 consilieri din totalul de 11 consilieri  în funcţie.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea taxelor de păşunat pe anul 2001

In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ g” şi a art. 28 din Legea
nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76
din 13 aprilie 1996 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Pentru anul 2001 taxele de păşunat pe specii şi categorii de animale
se stabilesc la următoarele niveluri :

Specia / categoria Taxa
Bovine adulte 175.000
Cabaline adulte 200.000
Tineret bovin 1-2 ani 90.000
Tineret cabalin 1-2 ani 100.000
Viţei 06-1 an 50.000
Măgari şi catâri 100.000
Ovine şi caprine adulte 12.000
Tineret ovin şi caprin peste 1 an 12.000

Art. 2. Taxele astfel stabilite sunt valabile pe toate păşunile din comună şi se
achită până la 31 mart 2001.

Art. 3. Taxa de gloabă se stabileşte la nivelul dublului taxei de păşunat pentru
categoria respectivă.

Art. 4. Fiecare deţinător de animale va efectua un număr de 2 zile muncă la lucrări
pe păşuni pentru fiecare animal mare adult ce păşunează pe păşunile comunale.

Contravaloarea unei zile muncă nexecutată se stabileşte la 75.000 lei.
Art. 5. Inceperea sezonului pastoral se va face la 6 mai 2001. In cazul

neîndeplinirii condiţiilor de începere a sezonului pastoral sezonul pastoral poate fi amânat cu cel
mult o săptămână prin dispoziţia primarului.

Art. 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
POP ZAMFIR

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru 27.12.2000
Nr.45



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului  activităţii autofinanţate

“Admninistrarea păşunilor comunale “pe anul 2001

Având în vedere prevederile art. 41 din legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale .
In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ e” şi “g” şi a art. 28 din Legea

nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13
aprilie 1996 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate “ Administrarea păşunilor
comunale “ pe anul 2001  care cuprinde atât la venituri suma de 86.723 mii lei iar la cheltuieli suma de
86.000 mii lei cu un excedent de 723 mii lei.

Articolul 2. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Administrarea păşunilor
comunale “ pe anul 2001  se compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă 86.000 mii lei
- Sold din activitatea anilor precedenti 723 mii lei

Articolul 3. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Administrarea păşunilor
comunale “ pe anul 2001 se compun din :

- Materiale şi servicii cu caracter funcţional 80.000 mii lei
- Reparaţii curente 2000 mii lei
- Alte materiale si servicii 4000 mii lei
Articoulul 4. Detalierea veniturilor pe surse şi trimestre şi ale cheltuielilor

pe articole , alineate şi trimestre este prezentată în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Articolul 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :

- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş
- .Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni

PRESEDINTE DE SEDINTA
AUREL VANCA

Contrasemnat Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 21.05.2001
Nr. 11



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea numărului de asistenţi personali

ai persoanelor cu handicap

Având în vedere prevederile articolului 6 alineat 2 din Normele metodologice
privind condiţiile de încadrare , drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu
handicap aprobate prin H.G. 427/2001 ;

In temeiul prevederilor  art. 30  litera „ s”  precum şi a art. 46 din Legea nr.
215/2001 publicată în Monitorul Oficial al României nr.204 din 23  aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă numărul de 11 asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap din comuna Băiţa de sub Codru pentru anul 2002.

Incadrarea asistenţilor personali se va face pe perioadă determinată prin contract
individual încheiat cu primarul comunei.

Articolul 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

GHIŢĂ   VIORICA
Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La   31  mai  2002
Nr.24.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea contractului de asociere

Cu comuna Băseşti pentru obtinere de fonduri
Pentru proiecte de infrastructura locala

In temeiul prevederilor  art. 30 alineat 2 litera „ y”  şi a art. 46 din Legea nr.
215/2001 a administratie publice locale publicată în Monitorul Oficial al României nr.204 din 23
aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă contractul de asociere cu comuna Băseşti , judeţul
Maramureş în vederea intreprinderii de demersuri în comun pentru obţinerea de fonduri pentru
finanţarea unor proiecte în infrastructura locală

Articolul 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Consiliului local al comunei Băseşti

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
VASILE  DUMUŢA

Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 29 noiembrie 2001
Nr.35



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la adoptarea bugetului local

pe anul 2001
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş , nr.  /2001

cu privire la repartizarea pe localităţi a sumelor defalcate din impozitul pe venit  pentru
echilibrare  bugetelor locale şi a cotelor defalcate din TVA ;

In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ e” şi a art. 28 din Legea
nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76
din 13 aprilie 1996 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş
HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă bugetul  local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2001
care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 3.650.321  mii lei ,

Articolul 2. Veniturile bugetului local pe anul 2000 sunt în sumă de 3.650.321 mii
lei , după cum urmează :

:
A. Venituri proprii : 550.000 mii lei
B. Prelevări din bugetul de stat 2.974.394 mii lei
D. Subventii de la bugetul de stat                  125.927 mii lei

Articolul 3. Cheltuieli bugetului local pe anul 2001  sunt în sumă totală de
13.650.321  după cum urmează :

A. Cheltuieli curente 3.620.321 mii lei
Cheltuieli de personal 2.394.515 mii lei

Cheltuieli materiale şi servicii 592.430 mii lei
Subvenţii 80.000 mii lei
Transferuri 191.751 mii lei

B. Cheltuieli de capital 30.000 mii lie
Articolul 4. Repartizarea pe activităţi a cheltuielilor bugetului local este

următoarea :
. Servicii publice generale 944.600mii lei

- Invăţământ 2.058.121 mii lei
- Cultură 150.000 mii lei
-Biblioteca comunală 70.000 mii lei
-Cămin cultural 80.000 mii lei

. Asistenţă socială 177.600 mii lei
Din care :
- Ajutor social 10.000 mii lei



- Indemnizaţii naştere 10.000 mii lei
/ Asistent persoane cu handicap 170.000 mii lei

- -Transeruri protectia copilului 7.600 mii lei
4Servicii de dezvoltare publică 300.000  mii lei

Din care:
- Repararea străzilor 215.000 mii lei

- Iluminat public 40.000 mii lei
- Apă canalizare 20.000 mii lei
- PUG 10.000 mii lei

Articolul 5. Detalierea veniturilor pe surse şi trimestre şi ale cheltuielilor pe
articole , alineate şi trimestre este prezentată în anexa ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre .

Articolul 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru 21.05.2001
Nr.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului  activităţii autofinanţate

“Administrarea păşunilor comunale “pe anul 2002

Având în vedere prevederile art. 41 din legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale .
In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ g” şi  şi a art. 46 din Legea nr.

215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23
aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate “ Administrarea păşunilor
comunale “ pe anul 2001  care cuprinde atât la venituri suma de 130000 mii lei iar la cheltuieli suma de
130000 mii lei .

Articolul 2. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Administrarea păşunilor
comunale “ pe anul 2001  se compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă 125.000 mii lei
- Sold din activitatea anilor precedenti 5000 mii lei

Articolul 3. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Administrarea păşunilor
comunale “ pe anul 2001 se compun din :

- Materiale şi servicii cu caracter funcţional 125.000 mii lei
- Reparaţii curente 5000 mii lei
Articoulul 4. Detalierea veniturilor pe surse şi trimestre şi ale cheltuielilor

pe articole , alineate şi trimestre este prezentată în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Articolul 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :

- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş
- .Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni

PRESEDINTE DE SEDINTA
DUMITRU POP

Contrasemnat Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 27.12.2001
Nr.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului Căminului cultural

Pe anul 2001

Având în vedere prevederile art. 35 punct 2 din legea nr. 189/1998 privind
finanţele publice locale şi ale Hotărârii Consiliului local de aprobare a bugetului local pe anul
2001

In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ e” şi “g” şi a art. 28 din
Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României
nr. 76 din 13 aprilie 1996 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă bugetul căminului cultural pe anul 2001  care cuprinde atât
la venituri cât şi la cheltuieli suma de 135.000 mii lei.

Articolul 2. Veniturile bugetului Căminului cultural pe anul 2000 se compun din :
- Venituri încasate din activitatea proprie 55.000 mii lei
- Subvenţii de la bugetul local 80.000 mii lei

Articolul 3. Cheltuieli bugetului Căminului cultural pe anul 2000  se compun din :
- Cheltuieli de personal 61.360.mii lei
- Cheltuieli materiale şi servicii 73.640.mii

lei.
Articoulul 4. Detalierea veniturilor pe surse şi trimestre şi ale cheltuielilor pe

articole , alineate şi trimestre este prezentată în anexa ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre .

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

- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş
- .Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de

Stat
- Trezoreriei Ulmeni

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru 21.05.2001
Nr



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului Căminului cultural

Pe anul 2002

Având în vedere prevederile art. 35 punct 2 din legea nr. 189/1998 privind
finanţele publice locale şi ale Hotărârii Consiliului local de aprobare a bugetului local pe anul
2002

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ d”  şi a art. 46 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204
din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă bugetul căminului cultural pe anul 2002  care cuprinde atât
la venituri cât şi la cheltuieli suma de 150.000 mii lei.

Articolul 2. Veniturile bugetului Căminului cultural pe anul 2002 se compun din :
- Venituri încasate din activitatea proprie 50.000 mii lei
- Subvenţii de la bugetul local 100.000 mii

lei
Articolul 3. Cheltuieli bugetului Căminului cultural pe anul 2002  se compun din :

- Cheltuieli de personal 75.736.mii lei
- Cheltuieli materiale şi servicii 74.264.mii lei.

Articoulul 4. Detalierea veniturilor pe surse şi trimestre şi ale cheltuielilor pe
articole , alineate şi trimestre este prezentată în anexa ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre .

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

- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş
- .Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de

Stat
- Trezoreriei Ulmeni

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
DUMITRU POP

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru 27.12.2001
Nr



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului Căminului cultural

Pe anul 2002

Având în vedere prevederile art. 35 punct 2 din legea nr. 189/1998 privind
finanţele publice locale şi ale Hotărârii Consiliului local de aprobare a bugetului local pe anul
2001

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ d”  şi a art. 46 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204
din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă bugetul căminului cultural pe anul 2002  care cuprinde atât
la venituri cât şi la cheltuieli suma de 150.000 mii lei.

Articolul 2. Veniturile bugetului Căminului cultural pe anul 2000 se compun din :
- Venituri încasate din activitatea proprie 50.000 mii lei
- Subvenţii de la bugetul local 100.000 mii

lei
Articolul 3. Cheltuieli bugetului Căminului cultural pe anul 2000  se compun din :

- Cheltuieli de personal 71340.mii lei
- Cheltuieli materiale şi servicii 78.660.mii lei.

Articoulul 4. Detalierea veniturilor pe surse şi trimestre şi ale cheltuielilor pe
articole , alineate şi trimestre este prezentată în anexa ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre .

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

- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş
- .Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de

Stat
- Trezoreriei Ulmeni

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
DUMITRU POP

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru 27.12.2001
Nr



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului  activităţii autofinanţate

“Administrarea păşunilor comunale “pe anul 2002

Având în vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale .
In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ g” şi  şi a art. 46 din Legea nr.

215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23
aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate “ Administrarea păşunilor
comunale “ pe anul 2002  care cuprinde atât la venituri suma de 130000 mii lei iar la cheltuieli suma de
130000 mii lei .

Articolul 2. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Administrarea păşunilor
comunale “ pe anul 2002  se compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă 125.000 mii lei
- Sold din activitatea anilor precedenti 5000 mii lei

Articolul 3. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Administrarea păşunilor
comunale “ pe anul 2002 se compun din :

- Materiale şi servicii cu caracter funcţional 125.000 mii lei
- Reparaţii curente 5000 mii lei
Articoulul 4. Detalierea veniturilor pe surse şi trimestre şi ale cheltuielilor

pe articole , alineate şi trimestre este prezentată în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Articolul 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :

- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş
- .Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni

PRESEDINTE DE SEDINTA
DUMITRU POP

Contrasemnat Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 27.12.2001
Nr. 40.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea obiectivelor  pentru care se vor

intreprinde măsuri pentru obţinerea de finanţări
în cadrul programului „SAPARD”

Având în vedere programul de dezvoltare economică şi socială a comunei pe
perioada 2001-2004,cât şi posibilităţile pe care le oferă pentru dezvoltarea rurală lansarea
programului „SAPARD”

In temeiul prevederilor art.38 aliniatul 1  literele „K”,”I”,”X” şi a art.46 din Legea
nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie 2001.

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă următoarele obiective pentru care se vor întreprinde demersurile
necesare în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă în cadrul programului SAPARD:

a. Canalizare Băiţa de sub Codru
b. Staţie comună de epurare a apelor uzate împreună cu localităţile Ariniş şi

Asuaju de Sus.
c. Reabilitare drumuri şi străzi în comună.
Art. 2. Pregătirea documentaţiilor şi a cererii de finanţare se va realiza printr-o

firmă specializată urmărind definirea proiectului în condiţiile existente, definirea obiectivelor în
conformitate cu normele programului SAPARD, întocmirea documentelor şi documentaţiilor
pentru obţinerea finanţării. Firma cu care se va realiza documentaţia urmează a fi selectată pe
bază de cerere de ofertă conform legii.

Art. 3. Plata contravalorii prestaţiei se va face din sumele prevăzute cu această
destinaţie în bugetul pe anul 2001.

Art. 4. Primarul comunei va întreprinde măsurile necesare pentru ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri:

Art. 5. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică:
-Prefectului Judeţului Maramureş

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA TRAIAN
Contrasemnat
SECRETAR
DRAGOŞ TRAIAN

Băiţa de sub codru
La 28.06.2001
Nr. 16





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea „PROGRAMULUI DE MĂSURI PRIVIND
CURĂŢENIA DE PRIMĂVARĂ ÎN COMUNĂ  PE ANUL 2001”.

Având în vedere Ordinul nr.37/2001 a Prefectului judeţului Maramureş;
In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 literele “g şi p”,alineatul 3 şi a

art. 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale  republicată în Monitorul Oficial al
României nr. 76 din 13 aprilie 1996 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă  « PROGRAMUL DE MĂSURI  PRIVIND CURĂŢENIA
DE PRIMĂVARĂ ÎN COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU PE ANUL 2001 ».

Articolul 2. Viceprimarul comunei  v-a informa consiliul local  despre realizarea
acestui program  în şedinţele  consiliului local şi răspunde de respectarea acestui program.

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

- Prefectului judeţului Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

RUS VASILE

CONTRASEMNAT
Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
29 martie 2001.

Nr .6



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea programului de utilizare a fondurilor din gospodarie comunala

Având în vedere prevederile Ordonanmtei Guvernului României nr. 21/2002 cu
privire la gospodărirea localităţilor urbane şi rurale ;

Având în vedere prevederile aprobate în bugetul comunei pe anul 2002 pentru
realizarea lucrărilor de reparaţii si întreţineri străzi şi trotuare ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul  alineat 2 litera l şi a art. 46 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al
României nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş ;

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă programul de utilizare a sumelor cuprinse în bugetul
comunei pe acest an pentru reparatii si intreţineri de străzi şi trotuare , pe lucrări conform anexei
la prezenta hotărâre.

Articolul 2. Procurarea materialelor şi contractarea lucrărilor se va face în
condiţiile legii urmărindu-se atât preţul oferit cât şi capacitatea de a executa în timp lucrările şi
seriozitatea ofertantului .

Articolul 3. Contractele încheiate vor cuprinde clauze de executare a lucrărilor
până cel târziu la 30 septembrie 2002.

Articolul 4. Pentru lucrările de construiri de trotuare şi betonări de şanţuri şi
ziduri

de sprijin prin buget se va asigura numai plata materialelor urmând ca realizarea lucrărilor să se
facă de către deţinătorii terenerilor din vecinătate cu sprijinul şi a celorlalţi locuitori de pe uliţa (
strada respectivă ) cu excepţia celor ce se realizează în vecinătatea terenurilor aparţinând
domeniului public sau privat al comunei.

Materialele necesare se vor asigura şi furniza pe măsura executării lucrărilor şi
recepţionării acestora.

Articolul 5. Coordonarea executării lucrărilor în locurile şi cantităţile stabilite se
va afece de către viceprimar iar confirmarea cantităţilor de materiale transportate în vederea
efectuării plăţii transportului de către primar.



Articolul 6. Recepţia finală a lucrărilor se va face de către comisia de recepţie a
lucrărilor ce funcţionează în cadrul primăriei cu participarea membrilor ciomisiei de urbanism
din cadrul consiliului local şi a consilierului cu responsabilitate directă în sectorul în care se face
recepţia

Articolul 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare
împreună cu anexa ce o însoţeşte şi se comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VIORICA GHIŢĂ

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
23.04.2001

Nr.21



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la renumerotarea imobilelor din comună

Având în vedere prevederile art. 13 litera „c” din Hotărârea Guvernului României
nr. 680 din 19 iulie 2001 privind organizarea şi desfăşurarea recesământului populaţiei şi a
locuinţelor din România în anul 2002 ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul  alineat 3 şi a art. 46 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 204

din 23 aprilie 2001 ;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă renumerotarea imobilelor de pe teritoriul  comunei Băiţa de
sub Codru .

Articolul 2. Renumerotarea se va face prin înlocuirea actualelor plăcuţe de
identificare fără schimbarea sensului de numerotare şi a adreselor actuale.

Articolul 3. Contravaloarea plăcuţelor de identificare şi a montării acestora se
suportă de proprietarii imobilelor.

Articolul 4. In cadrul rectificării bugetului pe acest an vor fi prevăzute la venituri
sumele ce se încasează din această sursă iar la cheltuieli sumele necesare procurării şi fixării
plăcuţelor de identificare. Incasarea sumelor se va face prin caseria primăriei comunai Băiţa de
sub Codru.

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

- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
30.08.2001
Nr.20



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea taxelor ce se percep pentru transport de material

lemnos pe străzile din comuna Băiţa de sub Codru , altele decât
drumurile judeţene şi comunale

Având în vedere degradările ce se produc pe străzile din comuna Băiţa de sub
Codru altele decât drumurile judeţene şi comunale prin transportul de material lemnos cât şi
faptul că acestea au fost construite prin contribuţia populaţiei şi întreţinute exclusiv din alocaţii
de la bugetul local precum şi faptul că Direcţia Silvică Judeţeană nu execută lucrări de întreţinere
pe aceste străzi şi nu virează în contul bugetului local sume pentru întreţinerea lor ;

Având în vedere prevederile art.22,art.41 aliniatul 5  din O.G. nr.43/1997
Având în vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale

cu modificările ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 20 alineat 2  „ f” , „g” ,”l” şi a art. 28 din Legea nr.

69/1991 republicată în Monitorul Oficial al României nr. 79 din 18 aprilie 1996 ;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Transportul de material lemnos pe străzile din comună , altele decât
drumurile judeţene şi comunale se supune unei taxe de 20.000 lei / mc .

Art. 2. Taxa de transport se plăteşte anticipat de agenţii economici care
exploatează parchete obţinute prin licitaţie şi a căror transport se realizează pe străzile din
comună , pentru întreaga cantitate ce urmează a fi transportată.

Art. 3. Pentru transportatorii ocazionali de material lemnos cu mijloace cu
tracţiune mecanică taxa se plăteşte cu ocazia efectuării transportului.

Art. 4. Sunt scutiţi de plata taxei stabilite prin prezenta hotărâre :
- Transportatorii de material lemnos cu mijloace cu tracţiune animală
- Transportatorii de material lemnos ocazionali cu mijloace cu tracţiune

mecanică pentru care se plătesc taxe auto la bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru cu
excepţia situaţiei în care aceştia transportă pentru agenţi economici ce exploatează parchete  pe
teritoriul comunei.

- Transporturile de lemn de foc destinat unităţilor de învăţământ, cultură
, sănătate, administraţie publică şi culte din comună.

Art. 5. Primarul comunei poate conveni cu exploatatorii de parchete ce transportă
material lemnos pe străzile din comună ca în schimbul sumei datorate să presteze lucrări de
transport şi aşternere de material pietros pe străzi ori efectuarea altor lucrări de întreţinere a



acestora. Valoarea lucrărilor va fi estimată la nivelul plătit pentru lucrări similare altor prestatori
de servicii asemănătoare de către Primăria Băiţa de sub Codru.

Valoarea lucrărilor se v-a stabili pe bază de devize  iar decontarea
cheltuielilor se v-a face pa baza proceselor verbale de recepţie.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţă publică , intră în vigoare cu data
de 01.03.2001 şi se comunică:

- Prefectului Judeţului Maramureş
- Ocolului Silvic Ulmeni
- Postului de Poliţie Băiţa de sub Codru.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

DUMUŢA VASILE

Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru la 30.01.2001
Nr.1



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea contractului de prestării servicii cu

Corpul Gardienilor Publici  pe anul 2001.
Având în vedere prevederile art.1 din legea nr.18/1996  privind  paza

obiectivelor,bunurilor şi valorilor;
In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 literele “ t”,alineatul 3 şi a art.

28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale  republicată în Monitorul Oficial al
României nr. 76 din 13 aprilie 1996 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă  încheierea contractului de prestări servicii cu Corpul
Gardienilor Publici  în vederea asigurării pazei obiectivelor,bunurilor şi valorilor pe teritoriulu
comunei Băiţa de sub Codru pentru anul 2001. Valoarea prestaţie se v-a stabili la nivelul
salariului minim pe economie pentru un post.

Articolul 2. Incheierea contractului în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre se
va face de către primarul comunei pentru anul 2001.

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

- Prefectului judeţului Maramureş
- Corpului Gardienilor Publici
- Biroului financiar-contabil.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

RUS VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETAR

TRAIAN   DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
29 martie 2001.

Nr .5



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar

pe anul 2000 al bugetului comunei Băiţa de sub Codru.

In temeiul prevederilor art. 20 aliniatul 2 litera”e” şi a art. 28 din Legea nr.
69/1991 republicată în Monitorul Oficial al României nr. 79 din 18 aprilie 1996 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2000 al
bugetului comunei Băiţa de sub Codru ce cuprinde la partea de venituri 1.678.089 mii lei iar la
partea de cheltuieli  1.659.423 mii lei cu un  excedent   bugetar de 18.666.000.  lei

Prezentarea detaliată a veniturilor şi cheltuielilor bugetului local pe anul 2000 se
regăseşte în raportul în raportul anexă ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţă publică  şi se comunică:
- Prefectului Judeţului Maramureş
- Direcţiei generale a Finanţelor publice
- Biroului Financiar contabil

.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
GHIŢĂ VIORICA

Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru la 19.02.2001
Nr.4



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea arondării Şcolii cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru

pentru conducerea evidenţei contabile şi a execuţiei bugetare pe lângă
Primăria Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile art. 7 punct 2 din Normele metodologice pentru
finanţarea învăţământului preuniversitar de stat aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.
538 din 7 iunie 2001 precum şi propunerile Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 literele “ i” şi “n”, alineat 3 şi a
art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al

României nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă arondarea Şcolii cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru
pentru conducerea evidenţei contabile şi a execuţiei bugetare pe lângă Primăria comunei Băiţa de
sub Codru.

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

- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş
- Inspectoratului şcolar al judeţului Maramureş
- Scolii cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
MARINCA TRAIAN

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 30.08.2001
Nr.19



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului  activităţii autofinanţate

“Admninistrarea păşunilor comunale “pe anul 2001

Având în vedere prevederile art. 41 din legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
locale .

In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ e” şi “g” şi a art. 28 din
Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României
nr. 76 din 13 aprilie 1996 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate “ Administrarea păşunilor
comunale “ pe anul 2001  care cuprinde atât la venituri suma de 86.723 mii lei iar la cheltuieli
suma de 86.000 mii lei cu un excedent de 723 mii lei.

Articolul 2. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Administrarea
păşunilor comunale “ pe anul 2001  se compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă 86.000 mii lei
- Sold din activitatea anilor precedenti 723 mii lei

Articolul 3. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Administrarea păşunilor
comunale “ pe anul 1999 se compun din :

- Materiale şi servicii cu caracter funcţional 80.000 mii lei
- Reparaţii curente 2000 mii lei
- Alte materiale si servicii 4000 mii lei
Articoulul 4. Detalierea veniturilor pe surse şi trimestre şi ale

cheltuielilor pe articole , alineate şi trimestre este prezentată în anexa ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre .

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

- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş
- .Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de

Stat
- Trezoreriei Ulmeni

PRESEDINTE DE SEDINTA
Contrasemnat Secretar TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru 21.05.2001
Nr.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la complectarea  comisii de validare
din cadrul consiliului local

Având în vedere prevederile art.4-7 şi 76 din Regulamentul de funcţionare a
consiliului local al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ;

In temeiul prevederilor articolului 32 aliniatul 2 şi a art. 46 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din
23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Se complectează componenţa comisiei de validare a mandatelor de
consilier pentru întreaga durată a acestora ca urmare a demisiei unui consilier ,cu un membru în
persoana domnului GHIŢ VASILE-consilier P.N.L.

Art.2.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică ;

- Prefectului judeţului Maramureş ;
- Domnului GHIŢ VASILE ;

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

MARINCA TRAIAN
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 28.06.2001
Nr.15



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la constituirea comisiilor de specialitate

pe domenii de activitate ale consiliului local

Având în vedere prevederile regulamentului de funcţionare a consiliului local al comunei
Băiţa de sub Codru;

In temeiul prevederilor articolelor  56 alineat 1 şi 46 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul  1. Se constituie comisiile de specialitate pe domenii de activitate în următoarea
componenţă :

I.Comisia pentru programe de dezvoltare economică, agricultură, comerţ şi servicii.
1. Bancos Romulus-comisia de bază
2. Ghit Vasile-comisia de bază
3. Rus Vasile
4. Dumuţa Vasile
5. Vanca Aurel

II. Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului , protecţia mediului şi gospodărie
comunală

1. Benciu Vasile-comisia de bază
2. Ghit Vasile
3. Petran Aurel-comisia de bază
4. Pop Zamfir-comisia de bază
5. Rus  Vasile

III. Comisia pentru buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
muncă şi protecţie socială

1. Ghita Viorica-comisia de bază
2. Marinca Traian
3. Pop Dumitru
4. Rus Vasile-comisia de bază
5. Vanca Aurel-comisia de bază

IV. Comisia pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, relaţii
cu cetăţenii , probleme juridice

1 Dumuta Vasile-comisia de bază
2.Bancoş Romulus
3. Pop Zamfir-



V. Comisia pentru învăţământ, cultură , culte . sănătate şi agrement.

1. Marinca Traian-comisia de bază
2. Ghita Viorica
3. Petran Aurel
4. Benciu Vasile
5. Pop Dumitru-comisia de baza

Articolul 2. Comisiile astfel constiuite îşi vor alege în prima şedinţă câte un preşedinte şi
un secretar.

Articolul 3. Hotărârea consiliului local nr. 26 /2000 se abrogă.
Articolul 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare se comunică

Prefectului judeţului Maramureş

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

RUS VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 30 septembrie 2002

Nr.32
In urma sedintelor de comisii au fost stabilite urmatoarele functii

LISTA PRESEDNTILOR SI SECRETARILOR DE COMISII

COMISIA I
BANCOS ROMULUS  PRESEDINTE

RUS VASILE SECRETAR

COMISIA II
BENCIU VASILE  PRESEDINTE

POP ZAMFIR SECRETAR

COMISIA III
VANCA AUREL  PRESEDINTE
GHITA VIORICA  SECRETAR

COMISIA IV
DUMUŢA VASILE PRESEDINTE

BANCOŞ ROMULUS SECRETAR

COMISIA V
MARINCA TRAIAN  PRESEDINTE

POP DUMITRU  SECRETAR



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la încetarea unui mandat de consilier

Având în vedere prevederile art.76 din Regulamentul de funcţionare a consiliului
local al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU;

Având în vedere opţiunea domnului SABOU VASILE prin care renunţă la funcţia
de consilier în cadrul Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru;

In temeiul prevederilor articolului 30,litera b ,a art.156 şi a art. 46 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din

23 aprilie 2001 ;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Incetează mandatul de consilier al domnului SABOU VASILE  ca urmare
a opţiunii acestuia pentru funcţia de viceprimar..

Art.2.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică ;

- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului SABOU VASILE

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
MARINCA TRAIAN

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
28.06.2001

Nr.13.
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ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la stabilirea  tarifelor percepute de primăria comunei

pentru închirierea veselei Căminului cultural

Având în vedere prevederile art. 8 alin. 2 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele
publice locale şi art. 42 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările
ulterioare ;

In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 literele “ g şi f” şi a art. 28 din
Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al
României nr. 76 din 13 aprilie 1996 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se stabilesc tarifele pentru închirierea veselei căminului cultural  pe categorii
la nivelurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Inchirierea căminului cultural Băiţa de sub Codru pentru manifestările la care
se foloseşte veselă se va face numai cu vesela acestuia.

Inchirierea veselei pentru manifestări înafara căminului cultural se ca face numai
când aceasta nu este necesară la manifestările ce se organizează în căminul cultural.

In cazuri bine justificate primarul comunei va putea acorda scutiri sau reduceri de
tarife informând despre aceasta consiliul local la prima şedinţă.

Art. 3. Nivelul tarifelor stabilite prin prezenta hotărâre se aplică începând cu data de
1.01.2001 .

Art. 4. Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

POP ZAMFIR
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru la 27.12. 2000
Nr.44
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ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la indexarea pentru anul 2002 a impozitelor şi taxelor locale

în funcţie de rata inflaţiei

Având în vedere prevederile art . 58  din Legea  nr . 27/1994 completată şi
modificată prin Ordonanţa de urgenţă  nr. 62 /1998  şi Ordonanţa de urgenţă nr. 15/1999 .

Având în vedere creşterea cu 130.8% a indicelui de creştere a preţurilor de consum (
indicele inflaţiei ) pe perioada 01.11.2000 – 31.10.2001 , comunicat de Direcţia Judeţeană de
Statitstică ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ 2” şi a art. 46 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 204
din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Valorile  pe metru pătrat a clădirilor şi altor construcţii pe baza cărora se
calculează impozitul pe clădiri se indexează în medie cu 130.8 % şi sunt următoarele :

Nr. Felul şi destinaţia clădirilor Valoarea impozabilă  lei/mp.
Crt. şi a altor construcţii impozabile Cu instalaţii  de apă Fără instalaţii de apă

canalizare electrice canalizare electrice
de încălzire de încălzire

1. Clădiri
a. cu pereţi sau cadre din beton armat 8.300.000 5.900.000
b. cu pereţi din cărămidă arsă piatră

naturală sau alte materiale fără 6.100.000 3.500.000
cadre din beton armat

cu pereţii din lemn , cărămidă nearsă
vălătuci, paiantă sau alte materiale 1.700.000 1.100.000
asemănătoare

2. Construcţii anexe
- situate înafara corpului pricipal al clădirii

a. cu pereţi din cărămidă arsă, piatră,
beton şi din alte materiale asemănătoare 1.100.000 850.000
b. cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă
paiantă, vălătuci, etc. 850.000 550.000
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3. Pentru locuinţe situate la subsol sau mansardă - valoarea reprezintă 75% din valoarea corespun-
zătoare fiecărei grupe de clădiri.

4. Pentru spaţiile cu altă destinaţie situate în - valoarea reprezintă 50% din valoarea corespun-
subsolul clădirii zătoare fiecărei grupe de clădiri.

Notă . Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate după cum
urmează :

- înainte de 1950 -reducere 15 %
- între anii 1951-1977 -reducere 5 %

Art. 2  Impozitul pe teren situat în perimetrul construibil al localităţilor  se indexează
în medie cu 130.8%  şi se stabileşte în sumă fixă pe metru pătrat diferenţiat pe zone după cum
urmează :

Zona A 325  lei
Zona B 200  lei.

Art. 3. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică , care aparţin
contribuabililor se indexează în medie cu 130.8 % şi  se stabileşte în funcţie de capacitatea
cilindrică a motorului , pentru fiecare 500 cmc. sau fracţiune de capacitate de 500 cmc , după cum
urmează :

Tip autovehicol lei/an
- autoturisme 100.000
-autobuze, autocare, microbuze,

autocamioane de orice fel 200.000
- autotrenuri de orice fel 230.000
-tractoare înmatriculate în
evidenţa org. de poliţie 135.000

-motociclete, motorete, scutere 50.000
-biciclete şi tricicluri cu motor 37.000

Pentru remorci de orice fel , semiremorci şi rulote , aparţinând contribuabililor ,
taxele anuale se stabilesc în funcţie de capacitatea acestora , astfel :

Capacitatea Lei/an
- până la o tonă inclusiv 100.000
- între 1-3 tone inclusiv 335.000
- între 3-5 tone inclusiv 500.000
- peste 5 tone 635.000

Art. 4 Taxa pentru tractoarele deţinute de contribuabili şi remorcile tractate de
acestea pentru care nu se achită taxele stabilite în baza art. 20 din Legea 27/1994 se indexează cu
130.8% şi se stabileşte în funcţie de capacitate după cum urmează:

500 cmc sau fracţiune
a. Tractoare 80.000 lei
b. Remorci

Capacitatea lei /an
Până la o tonă inclusiv 55.000
1-3 tone inclusiv 200.000
3-5 tone inclusiv 275.000
peste 5 tone 350.000

Art. 5. Taxele în sumă fixă  pentru eliberarea certificatelor , avizelor şi autorizaţiilor
în domeniul construcţiilor se indexează cu 130.8% şi se stabilesc la următoarele niveluri :
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1. Certificate de urbanism :
Suprafaţa asupra cărora se solicită certificatul Taxa lei

Până la 150 mp 27.000
Până la 250 mp 34.000
Până la 500 mp 48.000
Până la 750 mp 55.000
Până la 1000 mp 69.000
Peste 1000 mp 69.000+100 lei/mp

pentru suprafeţele ce depăşesc 1000 mp
2. Autorizarea de foraje şi excavări , necesare studiilor geotehnice , ridicărilor

topografice , exploatărilor de carieră, balastierelor , sondelor de gaze şi petrol ,
precum şi altor exploatări   pentru fiecare mp. 85.000 lei

3. Autorizarea construcţiilor cu caracter provizoriu : chioşcuri , tonete , cabine ,
spaţii de expunere situate pe căile de acces şi în spaţiile publice , precum şi
pentru amplasarea corpurilor şi panourilor de afişaj şi a firmelor şi reclamaelor
se stabilesc  după cum urmează :

Pentru fiecare mp. 85.000 lei
4. Autorizaţiile pentru lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de

apă , canalizare , gaze , termice , energie electrică şi telefonie :
Pentru fiecare instalaţie 85.000 lei

5. Avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului 630.000 lei
6. Certificat nomenclatură stradală şi adresă 85.000 lei
Art. 4. Taxa de eliberare a autorizaţiilor de orice fel – cu excepţia celor din domeniul

construcţiilor , precum şi viza anuală a acestora se indexează cu 130.8% şi sunt următoarele :
A. Autorizaţii de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora :

a. pentru meseriaşi , cărăuşi 100.000 lei
b. pentru cazane de fabricat rachiu 135.000 lei
c. pentru liber profesionişti 280.000 lei
d. Pentru mori , prese de ulei , darace 420.000 lei
e. Pentru alte activităţi neprevăzute mai sus 550.000 lei

B. Alte lucrări
a. copii heliografice de planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri ,

deţinute de consiliile locale , de fiecare mp de plan:
- la scara 1/500 280.000 lei
- la scara 1/1000 420.000 lei
- la scara 1/2000 550.000 lei

b. eliberarea sau viza anuală a autorizaţiilor ce dau drerptul de a executa
proiecte : 420.000 lei

Art. 6. Taxele pentru folosirea mijloacelor de publicitate , afişaj şi reclamă se
indexează cu 130.8% şi se stabilesc la următoarele niveluri :

- pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii
lei / mp sau fracţiune de  mp. 335.000

Art. 7. Taxele pentru folosirea temporară a unor locuri publice se indexează cu 130.8
% şi se stabilesc  la următoarele niveluri :

- taxa pentru vânzarea produselor direct din
autovehicole 50.000 lei/zi

- taxa pentru vânzarea de produse de către
comercianţii ambulanţi 50.000 lei /zi
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- taxa pentru ocuparea unor locuri publice
necesare vânzării obiectelor de ocazie 50.000 lei/zi

Art. 8. Taxele pentru deţinerea în proprietate sau folosinţă a unor utilaje destinate să
funcţioneze în scopul producerii de venit se indexează cu 130.8% şi se stabilesc la următoarele
niveluri :

a. taxa pentru deţinere de cazane de fabricat rachiu 420.000 lei
b. Taxa pentru deţinerea de prese de ulei 420.000 lei
c. Mori de cereale cu piatră 210.000 lei
d. Mori de cereale cu ciocănele 210.000 lei
e. Ferăstraie circulare 420.000 lei
f. Ferăstraie cu panglică (gatere mobile) 420.000 lei
g. Frăstraie cu panglică ( gatere fixe ) 2.100.000 lei

Articolul 9. Amenzile pentru contravenţiile prevăzute de Legea 27/1994 se
indexează cu 130.8 % şi vor avea următoarele niveluri :

- pentru cele prevăzute de art. 52 litera a 850.000- 2.100.000
- pentru cele prevăzute de art. 52 litera b 2.100.000- 8.500.000

Articolul 10. Impozitele şi taxele stabilite la noile niveluri prin prezenta hotărâre se
aplică începând cu data de 01.01.2002 .

Articolul 12. Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş.
- Serviciului de impozite şi taxe al comunei Băiţa de sub Codru.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
DUMUŢA VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 29.11.2001

Nr.33
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ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la stabilirea  taxei percepute de primăria comunei

pentru transportul de material lemnos pe teritoriul comunei în  anul 2002.

Având în vedere prevederile art. 8 alin. 2 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele
publice locale şi art. 42 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările
ulterioare ;

Luând în considerare nivelul inflaţiei înregistrat în perioada 1.11.2000-31.10 2001
comunicat de Direcţia Judeţeană de Statistică ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ d” şi a art. 46 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 104
din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Taxa pentru transportul materialului lemnos pe teritoriul  comunei Băiţa de
sub Codru se stabileşte în suma de 30.000 lei /mc

Art. 2. Nivelul taxei stabilite prin prezenta hotărâre se aplică începând cu data de
1.01.2002

Art. 3 Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
VASILE DUMUŢA

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 29 noiembrie 2001

Nr. 32
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ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la  indexarea în funcţie de rata inflaţiei a  taxelor de timbru extrajudiciare

ce se fac venituri la bugetul local

Având în vedere indicele inflaţiei de 130.8 %  înregistrat în perioada 01.11.2000 – 31.10.
2001 comunicat de Direcţia judeţeană de statistică

Având în vedere prevederile Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de
timbru;

In temeiul prevederilor articolului 38  alineatul 2 litera “ d” şi a art. 46 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 204
din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Taxele extrajudiciare de timbru pentru eliberarea certificatelor de orice fel
eliberate de Primăria comunei Băiţa de sub Codru se indexează în medie cu 130.8 % şi se  stabilesc
la următoarele niveluri:

1. Eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se
atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelora pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de
timbru mai mare 3000 lei

2. Eliberarea certificatelor de producători agricoli 7000 lei
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

a. pentru animale sub 2 ani 3000 lei
b. pentru animale peste 2 ani 6000 lei

4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor în biletele
de proprietate.

a. pentru animale sub 2 ani 11000
b. pentru animale peste 2 ani 27000 lei

5. Eliberarea  certificatelor de înregistrare fiscală 27000 lei
6, Inregistrarea la cerere în actele de stare civilă a schimbării numelui

şi a sexului 85000 lei
7. Inregistrarea la cerere în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 6000 lei
8. Transcrierea la cerere în registrele de stare civilă române, a actelor

de stare civilă întocmite de autorităţile străine. 6000 lei
9. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară , la cerere, a actelor de stare

civilă 6000 Lei
10. Eliberarea altor  certificate de stare civilă în locul celor pierdute,

sustrase, distruse sau deteriorate. 6000 lei
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Art. 2. Taxele  stabilite potrivit articolului 1  se fac venit la bugetul local şi se aplică
începând cu data de 1 ianuarie 2002

Art. 3. Incasarea taxelor extrajudiciare de timbru stabilite prin prezenta hotărâre se
face pe bază de chitanţă de către funcţionarii primăriei abilitaţi să elibereze actele sau să
îndeplinească prestaţiile respective ori de caseria Primăriei Băiţa de sub Codru.

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
VASILE DUMUŢA

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 29 noiembrie 2001

Nr.29
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ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la indexarea în funcţie de rata inflaţiei a  taxelor percepute de primăria comunei

pentru eliberarea certificatelor de orice fel precum şi stabilirea tarifelor
pentru executarea unor prestaţii

Având în vedere prevederile art. 8 alin. 2 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele
publice locale şi art. 42 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările
ulterioare ;

Luând în considerare nivelul inflaţiei înregistrat în perioada 1.11.2000-31.10 2001
de 130.8% comunicat de Direcţia Judeţeană de Statistică ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ d” şi a art. 46 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 104
din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Taxele pentru eliberarea certificatelor de orice fel eliberate de Primăria
comunei Băiţa de sub Codru se indexează în medie cu 130.8 % şi se stabilesc la următoarele
niveluri:

1. Eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte acte prin care se atestă un
fapt sau o situaţie, cu excepţia acelora pentru care s-a stabilit plata unei taxe mai mari 9000 lei

2.  Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
a. pentru animale mari ( cai vite etc.) peste 2 ani 18000 lei
b. pentru animale mari sub 2 ani 9000 lei
c. pentru porci peste 6 luni 9000 lei
d pentru toate celălalte animale 9000 lei

4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor în biletele
de proprietate.

a. pentru animale mari peste 2 ani 45000 lei
b. pentru animale mari sub 2 ani 21000 lei
c. pentru toate celălalte animale 27000 lei

5. Eliberarea duplicatelor certificatelor constatatoare a stării civile 27000 lei
Art. 2. Pentru oficierea căstoriilor înafara programului de lucru al primăriei ori în

zile nelucrătoare se stabileşte o taxă de 150.000 lei pentru o căsătorie.
Art. 3. Taxele  stabilite potrivit articolelor 1 şi 2 se fac venit la bugetul local .
Art. 4. Pentru executarea de copii de pe înscrisuri la copiator solicitate de cetăţeni

sau insituţii ce nu se finanţează din bugetul local ori de alte persoane juridice , altele decât cele



2

eliberate în cadrul atribuţiunilor primăriei ori pentru care s-a achitat o altă taxă se stabilesc
următoarele tarife :

Copii format A 4 pe o faţă 2000 lei
Copii format A 4 ambele feţe 3000 lei
Copii format A5  o faţă 1000 lei
Copii format A 5 ambele feţe 2000 lei
Art. 5. Pentru imprimarea la imprimantă de calculator a unor înscrisuri  altele decât

cele ce decurg din atribuţiunile primăriei ori pentru care s-au plătit alte taxe , la solicitarea
persoanelor fizice sau juridice altele decât cele realizate pentru instituţiile ce se finanţează din
bugetul local se stabilesc următoarele tarife :

Format A 4 imprimare alb-negru 3000 lei
Format A 5 imprimare alb-negru 2000 lei
Format A 4 imprimare color 5000 lei
Format A 5 imprimare color 3000 lei
Art. 6. Veniturile realizate prin aplicarea dispoziţiilor articolelor 4 şi 5 din prezenta

hotărâre se varsă la bugetul local cu destinaţia “ reconstituire de fonduri la capitolul 51.02.20”
Modalităţile de încasare decontare şi evidenţiere a acestor venituri cât şi persoanele

cu atribuţiuni în acest sens se stabilesc prin dispoziţia primarului.
Art. 7. Nivelul taxelor stabilite prin prezenta hotărâre se aplică începând cu data de

1.01.2002
Tarifele stabilite în articolele 4 şi 5 din prezenta hotărâre se aplică de la data aducerii

la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri.

Art. 8 Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
VASILE DUMUŢA

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 29 noiembrie 2001

Nr.28



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la  însuşirea Codului European de Conduită privilège

integritatea politică a reprezentanţilor aleşi locali şi regionali.

Având în vedere prevederile Codului European de Conduită privind
integritatea politică a reprezentanţilor aleşi locali şi regionali şi Raportul
explicativ al acestuia precum şi declaraţiile individuale ale consilierilor de aderare
la acest document;

In temeiul prevederilor articolului  20 alineat 2 litera b , alineat 3 şi a art.
28 din Legea nr. 69/1991 republicată în Monitorul Oficial al României nr, 76 din
13 aprilie 1996 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş
întzrunit în şedinţă în ziua de 30 martie 2001

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se însuşeşte Codul European de Conduită privind integritatea politică a
reprezentanţilor aleşi locali şi regionali.

Normele de conduită prevăzute în cod vor fi incluse în capitolele corespunzătoare
ale regulamentului de funcţionare al Consiliului local.

Art. 2. Prezenta hotărâre împreună cu Codul European de Conduită privind
integritatea politică a reprezentanţilor locali şi regionali se aduce la cunoştinţă publică prin
afişare şi se comunică :

-Prefectului judeţului Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNAT
Secretar

Traian Dragoş
Băiţa de sub Codru la 30.03. 2001
Nr.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la însuşirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public
al comunei Băiţa de sub Codru.

Având în vedere dispoziţiile art.21 punct 2 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;

Având în vedere modificările intervenite în structura bunurilor ce alcătuiesc
domeniul public al  comunei ca urmare a trecerii unor drumuri din categoria “drumuri comunale
“ în categoria “drumuri judeţene “ ;

In temeiul prevederilor art. 38 alineatul 2 literele “f”  şi a art. 46 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale , republicată în Monitorul Oficial al României nr. 204
din 23 aprilie 2001;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se  modifică inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al
comunei Băiţa de sub Codru – secţiunea I . Bunuri imobile – conform anexei la prezenta
hotărâre.

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

- Consiliului judeţean Maramureş
- Prefectului judeţului Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

MARINCA   TRAIAN

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  31.07 2001

Nr.18



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea , Statului de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică,

de execuţie şi de secretariat şi administrative de la primăria
Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de
demnitate publică ;

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.24/2000  cu
modificarile ulterioare;

Având în vedere Nota Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.
9127/04.09.2001 aprobată de Ministrul Administraţiei Publice cu privire la acordarea
indemnizatiei de conducere secretarilor generali ai judetelor , sectoarelor de municipii , oraşe şi
comune;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ e” şi  a art. 28 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României
nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se modifică statul de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică  de
execuţie şi administrative de la Primăria Băiţa de sub Codru

Articolul 2. Statul de funcţie aprobat este valabil cu data de 01.10.2001.
Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului de resurse umane din Primăria comunei Băiţa de

sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VASILE  DUMUŢA
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 29.11.2001
Nr.34



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea , Statului de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică,

de execuţie  şi administrative de la primăria
Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de
demnitate publică precum şi a Ordonanţelor de Urgenţă a Guvernului României nr. 24/2000 şi
42/2001;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului local nr.12/2001 cu privire la
stabilirea numărului de personal din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ e” şi  a art. 46 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României
nr. 204 din 23 aprilie 2001;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se modifică statul de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică  de
execuţie şi administrative de la Primăria Băiţa de sub Codru,conform anexei la prezenta hotărâre.

Articolul 2. Statul de funcţie aprobat este valabil cu data de 01.06.2001.
Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului de resurse umane din Primăria comunei Băiţa de

sub Codru
- Compartimentului financiar-contabil.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

MARINCA TRAIAN
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 28.06.2001
Nr.17
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ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la stabilirea  chiriei percepute de primaria

Băiţa de sub Codru pentru spatiile inchiriate din sediul propriu în anul 2002

Având în vedere prevederile  Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
Luând în considerare nivelul inflaţiei înregistrat în perioada 1.11.2000-31.10 2001

comunicat de Direcţia Judeţeană de Statistică ;
In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ f” şi a art. 46 din Legea

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 104
din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se stabileşte chiria  pentru spatiile inchiriate situate în sediul primăriei locale
pentru anul 2002  la următoarele nivele :

A. Pentru chiriaşi ce au calitatea de agent economic :
a. Spatii destinate desfăşurării activităţii  şi birouri 40.000 lei/mp
b. Anexe ( căi de acces , spaţii de depozitare etc) 3000 lei/mp
c. curţi 1000 lei/mp/an

B. Pentru chiriaşi instituţii
a. Spatii destinate desfăşurăii activităţii 20.000 lei/mp
b. Anexe ( căi de acces , spaţii de depozitare etc. ) 2000 lei /mp
c. Curţi 1000 lei /mp/

Art. 2. Nivelul chiriei  stabilite prin prezenta hotărâre se aplică începând cu data de
1.01.2002

Art. 3 Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil
- Instituţiilor şi agenţilor economici interesaţi.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
DUMUŢA VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 29 noiembrie 2001

Nr.31



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea obiectivelor pentru care se vor

intreprinde măsuri pentru obţinerea de finanţări
în cadrul programului „SAPARD”

Având în vedere programul de dezvoltare economică şi socială a comunei pe
perioada 2001-2004 cât şi posibilităţile pe care le oferă pentru dezvoltarea rurală lansarea
programului „ SAPARD „;

In temeiul prevederilor art. 38 alineat 1 şi alineat 2  literele „ k” , „l” ,”x” şi a art.
46din Legea nr. 215/2001 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie 2001
;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă următoarele obiective pentru care se vor intreprinde demersurile
necesare în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă în cadrul programului SAPARD :

1. Canalizare Băiţa de sub Codru
2. Staţie comună de epurare a apelor uzate împreună cu localităţile Ariniş şi

Asuaju de Sus
3. .Reabilitare drumuri şi străzi în comună.
Art. 2. Pregătirea documentaţiilor şi a cererii de finanţare se va realiza  printr-o

firmă specializată urmărind  definirea proiectului în condiţiile existente, definirea obiectivelor în
conformitate cu normele programului SAPARD, întocmirea documentelor şi documentaţiilor
pentru obţinerea finanţării. Firma cu care se va realiza documentaţia urmează a fi selectată pe
bază de cerere de ofertă conform legii.

Art. 3. Plata contravalorii prestaţiei se va face din sumele prevăzute cu această
destinaţie în bugetul pe anul 2001.

Art. 4. Primarul comunei va intreprinde măsurile necesare pentru ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri. :
.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţă publică  şi se comunică:
- Prefectului Judeţului Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru la 28 iunie 2001
Nr.





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la validarea  unui mandat de consilier

Având în vedere că prin opţiunea exprimată de către domnul Sabou Vasile
viceprimar în condiţiile art.156 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale , a devenit
vacant un loc de consilier pe lista Partidului Naţional Liberal ;

Având în vedere prevederile art.10 şi 11 din Regulamentul de funcţionare a
consiliului local al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU;

Având în vedere raportul comisiei de validare cu privire la validarea unui mandat
de consilier;

In temeiul prevederilor articolului 32 alineatele 3,4,5 şi a art. 46 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale publicată în Monitorul Oficial al României nr,
204 din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Se validează mandatul de consilier a domnului GHIŢ VASILE, supleant pe
lista Partidului Naţional Liberal..

Art.2.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică ;

- Prefectului judeţului Maramureş ;
- Domnului Ghiţ Vasile ;

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru 28.06.2001
Nr.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului Căminului cultural

Pe anul 2001

Având în vedere prevederile art. 35 punct 2 din legea nr. 189/1998 privind
finanţele publice locale şi ale Hotărârii Consiliului local de aprobare a bugetului local pe anul
2001

In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ e” şi “g” şi a art. 28 din
Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României
nr. 76 din 13 aprilie 1996 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă bugetul căminului cultural pe anul 2001  care cuprinde atât
la venituri cât şi la cheltuieli suma de 190.000 mii lei.

Articolul 2. Veniturile bugetului Căminului cultural pe anul 2000 se compun din :
- Venituri încasate din activitatea proprie 55.000 mii lei
- Subvenţii de la bugetul local 135.000 mii

lei
Articolul 3. Cheltuieli bugetului Căminului cultural pe anul 2000  se compun din :

- Cheltuieli de personal 65.000.mii lei
- Cheltuieli materiale şi servicii 115.000.mii lei.

Articoulul 4. Detalierea veniturilor pe surse şi trimestre şi ale cheltuielilor pe
articole , alineate şi trimestre este prezentată în anexa ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre .

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

- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş
- .Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de

Stat
- Trezoreriei Ulmeni

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
AUREL VANCA

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru 21.05.2001
Nr
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ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la actualizarea tarifelor percepute de primăria comunei

pentru închirierea spaţiilor şi bunurilor Căminului cultural

Având în vedere prevederile art. 8 alin. 2 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele
publice locale şi art. 42 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările
ulterioare ;

Luând în considerare nivelul inflaţiei înregistrat de la ultima actualizare a tarifelor
pentru închirierea spaţiilor şi bunurilor Căminului Cultural

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ d” şi a art. 46 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23
aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se actualizează tarifele pentru închirierea spaţiilor şi bunurilor căminului
cultural şi se stabilesc pe categorii la nivelurile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.

Art. 2. Nivelul tarifelor stabilite prin prezenta hotărâre se aplică începând cu data de
1.01.2002 .

Art. 3 Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil
- Căminului cultural

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
DUMUŢA VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 29 noiembrie 2001

Nr.30
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