
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea proiectului acordului de parteneriat şi

participarea comunei la promovarea şi realizarea proiectului
« DRUMUL NORDULUI «

Avand in vedere obiectivele şi conţinutul proiectului « DRUMUL NORDULUI
« destinat să asigure legătura între proiectata autostradă Braşov – Borş şi judeţul
Maramureş precum şi proiectul acordului de parteneriat pentru promovarea şi realizarea acestuia;

In temeiul prevederilor articolului 11,12 , 38 alineatul 2 litera “ y” si  a art. 46 din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 204 din 23 aprilie 2001;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aproba participarea comunei Băiţa de sub Codru la parteneriatul
ce se constituie între judeţele Maramureş , Sălaj şi Satu Mare pentru promovarea şi realizarea
drumului expres ce va asigura legătura judeţului Maramureş cu autostrada Braşov – Borş şi
acordul de parteneriat anexă la prezenta hotărâre.

Articolul 2. Se desemnează ca reprezentant în cadrul grupului de lucru  constituit
pentru  dezvoltarea şi realizarea proiectului domnul Mărieş Ionel – persoana ce îndeplineşte
atribuţiunile de arhitect şef al comunei .

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
comunica :

- Consiliului judeţean Maramureş
- Prefectului judetului Maramures
- Directie Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
Maramures

PRESEDINTE DE SEDINTA
PETRAN AUREL

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru  29.02.2004
Nr.8



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aderarea comunei la

ASOCIAÍA COMUNELOR DIN ROMANIA

Având în vedere  prevederile statutului Asociaţiei comunelor din România ;
Din dorinţa de a acţiona împreună cu celălalte comune penetru realizarea unor

interese comune şi realizarea unui parteneriat între administraţia publică locală şi instituţiile
centrale ale statului ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera „y” şi ale articolului 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 ...... , judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă aderarea comunei ..... la Asociaţia comunelor din România.
Articolul 2. Se mandatează domnul ..... primar al comunei pentru a reprezenta

comuna în asociaţie , de a participa la adunările generale ale asociaţiei şi filialei judeţene
Maramureş şi de a se pronunţa în toate problemele puse în discuţie.

Articolul 3. Cotizaţia datorată de comună în cadrul asociaţiei stabilită conform
statului va fi achitată anual câte 50 % pentru constituirea fondurilor centrale ale asociaţiei şi 50
% pentru constituirea fondurilor filialei judeţene Maramureş.

Pentru anul 2001 cotizaţia stabilită este de 2.000.000 lei anual.
Articolul 4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Preşedintelui Asociaţiei Comunelor din România.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Contrasemnat
Secretar al comunei

Localitatea                      Data
Nr.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea organizării evidentei contabile  şi executiei

Bugetare prin compartiment financiar-contabil propriu
La Scoala cu clasele I-VIII Baita de sub Codru

Având în vedere prevederile Legii 189/1998 privind finanţele publice locale ;
Având în vedere  Normele metodologice privind finanţarea învăţământului

preuniversitar de stat aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 538/2001 precum şi
avizul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş ;

In temeiul prevederilor  art. 38 alineat 2 litera „ i” şi alineat 3 al aceluiaşi articol
precum şi a art. 46 din Legea nr. 205/12001 a admnistratiei păublice 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 organizarea evidenţei contabile sintetice şi analitice a
execuţiei bugetare prin compartiment financiar-contabil propriu la Scoala cu clasele I-VIII Băiţa
de sub Codru, directorul şcolii având calitatea de ordonator terţiar de credite .

In bugetul Şcolii cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru se vor include şi creditele
Scolii cu clasele I-IV Urmeniş şi ale grădiniţelor din comună – care nu au personalitate juridică -
,executia acestora fiind deasemnea realizată prin compartimentul financiar-contabil propriu.

Articolul 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
- Scolii cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru
- Trezoreriei Ulmeni
- Biroului contabilitate,impozite şi taxe locale din Primăria Băiţa de sub

Codru

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

DUMITRU POP Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru 28.02.2002
Nr.12



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea participării comunei la concursul judeţean “ Cea mai frumoasă

comună “ şi aprobarea regulamentului acestuia.

Având în vedere pevederile Hotărârii nr. 32/2002 a Consiliuului Judeţean Maramureş;
In temeiul prevederilor articolelor  38  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 aprobă participarea comunei Băiţa de sub Codru la concursul judeţean “
Cea mai frumoasă comună “ organizat de Consiliul judeţean Maramureş

Articolul 2 . Se aprobă Rergulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului “ Cea
mai frumoasă comună “

Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunostinţă publică prin afişare şi se comunică:
Consiliului judeţean Maramureş
Prefectului judetului Maramures

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
POP ZAMFIR

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru 30 iulie 2002
Nr. 27



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la aprobarea utilizarii fondului de rulment

Pentru acoperirea temporara a unor goluri de casa

Avand în vedere prevederile  articolului 32 alineat 2 din Legea nr. 189/1998 a finantelor
publice locale cu modificarile ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera d si articolului  46 din Legea nr.
215 /2001 a administratiei publice locale , publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din
23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1.  Se aproba utilizarea sumei de 42.648 mii lei din fondul de rulment
constituit din excedentele bugetare ale anilor anteriori pentru acoperirea temporara a golului de
casa inregistrat in executia bugetului local pe anul curent.

Articolul2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Biroului contabilitate, impozite si taxe locale.

PRESEDINTE DE SEDINTA
RUS VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 21.11.2002
Nr. 35



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la aprobarea utilizarii fondului de rulment

Pentru acoperirea  defimnitiva a deficitului bugetar pe exercitiul 2002

Avand în vedere prevederile  articolului 32 alineat 2 din Legea nr. 189/1998 a finantelor
publice locale cu modificarile ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera d si articolului  46 din Legea nr.
215 /2001 a administratiei publice locale , publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din
23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1.  Se aproba utilizarea sumei de 38658835 lei din fondul de rulment
constituit din excedentele bugetare ale anilor anteriori pentru acoperirea definitiva a deficitului
bugetar  inregistrat in executia bugetului local pe anul curent.

Articolul2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Biroului contabilitate, impozite si taxe locale.

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP DUMITRU

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 30.01.2003
Nr.
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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



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar

a bugetului local pe anul 2001

Avand in vedere prevederile finantelor publice locale nr. 189/1998
In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ d” si  a art. 46 din

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 204 din 23 aprilie 2001;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aproba contul de inchidere a exercitiului bugetar al bugetului local
al comunei Baita de sub Codru pe anul 2001 conform anexei la prezenta hotarare.

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
comunica :

- Prefectului judetului Maramures
- Directie Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
Maramures

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP DUMITRU

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru 31.01.2002
Nr.9



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar

a bugetului local pe anul 2002

Avand in vedere prevederile finantelor publice locale nr. 189/1998
In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ d” si  a art. 46 din

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 204 din 23 aprilie 2001;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aproba contul de inchidere a exercitiului bugetar al bugetului local
al comunei Baita de sub Codru pe anul 2002 conform anexei la prezenta hotarare.

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
comunica :

- Prefectului judetului Maramures
- Directie Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
Maramures

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP DUMITRU

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru  30.01.2002
Nr.
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8JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la stabilirea impozitelor pe spectacole calculate in suma fixa

Avand in vederea prevederile articolelor 36 si 79 precum si ale anexei nr. 4din
Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale <

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul . 1. Impozitul pe spectacole datorat pentru activitatile artistice si de
distractie de videoteca si discoteca pentru anul 2002 , in functie de suprafata incintei in care se
desfasoara , se stabileste la urmatoarle nivele :

Pentru activitatile de videoteca 550 lei / mp/zi
Pentru activitatile de discoteca 1100 lei /mp/zi

Articolul 2. Platitorii de imozit pe spectacol pentru activitatile reglementate la
articolul 1. au obligatia de a depune o declaratie cu privire la suprafata incintei si datele in care se
organizeaza spectacolele respective . Declaratia se depune pana la data de 15 a lunii pentru luna
urmatoare in cazul spectacolelor cu caracter de permanenta si cu 3 zile inainte pentru spectacolele
organizate ocazional.

Articolul 3. Impozitele reglementate prin prezenta hotarare se fac venituri la bugetul
local si se achita la caseria Primariei comunei pana la data de 15 ale luni urmatoare celei in care se
organizeaza specacolele pentru situatia in care acestea au caracter de permanenta si odata cu
depunerea declaratiei de organizare pentru cele cu desfasurare ocazionala.

Articolul 4. Pentru videotecile si discotecile organizate de institutiile de invatamant
si de cultura din comuna nu se datoreaza impozit pe spectacole.

Articolul 5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
comunica :

- Prefectului judetului Maramures
- Biroului contabilitate, impozite si taxe locale de la Primaria comunei

Baita de sub Codru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP DUMITRU

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 28 februarie 2002
Nr 11



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei

Baita de sub Codru pe anul 2002
Avand în vedere prevederile  Hotararii Consiliului Judetean Maramures nr. 20/2002

privind modificarea repartizarii sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale in vederea acordarii ajutorului social pe semestrul I 2002;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera d si articolului  46 din Legea nr.
215 /2001 a administratiei publice locale , publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din
23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures
HOTARASTE :

Articolul 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2002  se
modifica conform prevederilor prezentei hotarari.

Articolul 2. Sinteza modificarilor bugetului local detaliata pe capitole subcapitole,
articole si alineate este prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

Articolul 3. Se aproba urmatoarele influiente la veniturile bugetului local pe anul
2002 :

VENITURI TOTAL +96.257 mii lei
Din care

A. Sume defalcate din impozitul pe venit +96.257  mii lei
Articolul 4. Se aproba urmatoarele influente la cheltuieli :
CHELTUIELI TOTAL + 96.257 mii lei
Din care:
Cheltuieli curente +96.257  mii lei
Transferuri + 96.257  mii lei
Articolul 5. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
60.02 Asistenta sociala + 96.257 mii lei
Articolul 6. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Biroului contabilitate, impozite si taxe locale.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 23.04.2002
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei

Baita de sub Codru pe anul 2002 si utilizarea rezervei bugetare
Avand în vedere prevederile  Hotararii Consiliului Judetean Maramures privind

modificarea repartizarii sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale in ca urmare a rectificarii bugetare ;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 a finantelor publice locale;
In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera d si articolului  46 din Legea nr.

215 /2001 a administratiei publice locale , publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din
23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures
HOTARASTE :

Articolul 1.  Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2002  se
modifica conform prevederilor prezentei hotarari.

Articolul 2. Se aproba urmatoarele influiente la veniturile bugetului local pe anul
2002 :

VENITURI TOTAL +45000 mii lei
Din care

A. Sume defalcate din impozitul pe venit +45000  mii lei
Articolul 3. Se aproba urmatoarele influente la cheltuieli :
CHELTUIELI TOTAL + 45000 mii lei
Din care:
Cheltuieli curente +20000  mii lei
Transferuri + 25000  mii lei
Articolul 4. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
51.02. Servicii publice generale + 20.000 mii lei
60.02 Asistenta sociala + 25.000 mii lei
Articolul 5. Se aproba utilizarea rezervei bugetare de 47.942 mii lei pentru

urmatoarele actiuni :
Capitolul 57.02 Invatamant 35.000 mii lei
Capitolul 60.02. Asistenta sociala 12.942 mii lei
Articolul 6. Detalierea pe capitole , subcapitole, artilole si alineate a modificarilor

intervenite in bugetul local se regaseste in anexele la prezenta hotarare.
Articolul 7. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Biroului contabilitate, impozite si taxe locale.

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP ZAMFIR

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 31.08.2002
Nr. 28



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei

Băiţa de sub Codru pe anul 2002
Având în vedere prevederile  Hotararii Consiliului Judetean Maramures nr. 9/2002 privind

modificarea repartizarii sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale in vederea acordarii ajutorului social pe lunile ianuarie si februarie precum si modificarea
repartizarii pe trimestre a acestora si stabilirea nivelului minim al cheltuielilor pentru efectuarea
recesamantului populatiei;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera d si articolului  46 din Legea nr.
215 /2001 a administratiei publice locale , publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din
23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures
HOTARASTE :

Articolul 1.  Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2002  se
modifica conform prevederilor prezentei hotarari.

Articolul 2. Sinteza modificarilor bugetului local detaliata pe capitole subcapitole,
articole si alineate este prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

Articolul 3. Se aproba urmatoarele influiente la veniturile bugetului local pe anul
2001 :

VENITURI TOTAL +100316 mii lei
Din care

A. Cote defalcate din impozit pe venit + 44750 mii lei
B. Sume defalcate din impozitul pe venit + 55566 mii lei

Articolul 4. Se aproba urmatoarele influente la cheltuieli :
CHELTUIELI TOTAL + 100316 mii lei
Din care:
Cheltuieli curente +100316 mii lei
Cheltuieli de personal + 44325 mii lei
Cheltuieli materiale +      425 mii lei
Transferuri + 55566 mii lei
Articolul 5. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
60.02 Asistenta sociala + 55566 mii lei
72.o2.50 Alte cheltuieli (recesamantul populatiei) + 44750 mii lei
Articolul 6. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Biroului contabilitate, impozite si taxe locale.

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP DUMITRU

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 28.02.2002
Nr. 13



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei

Baita de sub Codru pe anul 2002
Avand în vedere prevederile  Hotararii Consiliului Judetean Maramures nr. 31/2002

privind modificarea repartizarii sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale in vederea acordarii ajutorului social pe semestrul I 2002;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera d si articolului  46 din Legea nr.
215 /2001 a administratiei publice locale , publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din
23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures
HOTARASTE :

Articolul 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2002  se
modifica conform prevederilor prezentei hotarari.

Articolul 2. Sinteza modificarilor bugetului local detaliata pe capitole subcapitole,
articole si alineate este prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

Articolul 3. Se aproba urmatoarele influiente la veniturile bugetului local pe anul
2002 :

VENITURI TOTAL +75763 mii lei
Din care

A. Sume defalcate din impozitul pe venit +75763  mii lei
Articolul 4. Se aproba urmatoarele influente la cheltuieli :
CHELTUIELI TOTAL + 75763 mii lei
Din care:
Cheltuieli curente +75763  mii lei
Transferuri + 75763  mii lei
Articolul 5. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
60.02 Asistenta sociala + 75763 mii lei
Articolul 6. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Biroului contabilitate, impozite si taxe locale.

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP ZAMFIR

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 30.06.2002
Nr. 26



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la completarea art.5 din hotărârea nr.15/2002 a consiliului local

Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001,privind
regimul juridic al contravenţiilor şi Legii nr.180/2002 de aprobare a ordonanţei cu modificările şi
completările făcute;

In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 literele “ l” 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  completează articolul 5 din hotărârea nr.15 /2002 a consiliului
local al comunei Băiţa de sub Codru prin introducerea unui nou aliniat care va avea următorul
conţinut ;

« Plângerea însoţită cu copia de pe procesul verbal se depun la primarul comunei
,eliberândui-se petentului dovada de primire urmând a fi înaintată judecătoriei BAIA MARE
,fiindu-i aplicabile  dispoziţiile art.31-32 din Ordonanţa nr.2/2001. »

Articolul 2. Hotărârea nr.15/2002 a Consiliului local al comunei Băiţa de sub
Codru v-a fi redactilografiată  şi completată cu prevederile aliniatului 2 al primuluzi articol.

Articolul 3. Prezenta hiotărâre se comunică ;

- Prefectului judeţului Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
VIORICA GHIŢĂ

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 31 mai 2002

Nr.25.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI”

Domnului VIRGIL JICĂREAN

Pentru merite deosebite în realizarea lucrărilor la Biserica Ortodoxă Română din
localitatea Băiţa de sub Codru , creşterea vieţii spirituale a locuitorilor şi a prestigiului comunei;

Având în vedere prevederile art.icolului 6 din Statutul comunei Băiţa de sub Codru;
In temeiul prevederilor articolelor  38 alineat 1 litera “v”  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 conferă titlulu de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI”
domnului VIRGIL JICĂREAN preot paroh în localitatea Băiţa de sub Codru

Articolul 2. Domnul Jicărean Virgil se bucură pe baza titlului conferit de drepturile
prevăzute de articolul 8 din Statutul comunei.

Articolul 3. Festivitatea de înmânare a titlului acordat va fi organizată prin grija
primarului comunei.

Prezenta hotărâre se aduce la cunostinţă publică prin afişare şi se comunică:
Domnului Jicărean Virgil
Prefectului judetului Maramures

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

DUMITRU POP

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 17 februarie

Nr.10



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAIATA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la aprobarea Organigramei aparatului propriu

al autoritatilor administratiei publice locale

Avand în vedere modificările intervenite ca urmare a preluarii unor activitati si
infiintare a unor servicii publice in structura apratului propriu al autoritatilor administratiei
publice locale ;

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aproba organigrama Consiliului local al comunei Baita de sub
Codru cuprinzand structura functionala si de personal.

Articolul 2.Organigrama aprobata este valabila cu data de 01.10.2002. Incadrarea
personalului pe posturile nou create se va face in limita posturilor inscrise in statele de functii cu
incadrarea in prevederile bugetului local cu aceasta destinatie

Articolul 3. Se aproba numarul de posturi din apratul proprii al autoritatilor
administratie publice locale si serviciilor publice . Total  13.5 posturi din care : 2 posturi de
conducere , 12.5 posturi de executie si un post administrativ

Articolul 4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare şi se
comunica :

- Prefectului judetului Maramures

PRESEDINTE DE SEDINTA
RUS VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru 30.09.2002
Nr.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAIATA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la aprobarea numărului maxim de funcţii publice ,organigrame

Şi statului de funcţii din aparatul propriu
al autoritatilor administratiei publice locale

Avand în vedere dispoziţiile articolului XVI alineat 1 litera b din Legea nr. 161/2003;
Având în vedere avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.109/22.05.2003
In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ e” şi  a art. 46 din

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr
204 din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aproba numărul maxim al funcţiilor publice din aparatul propriu al
autorităţilor administraţiei publice locale după cum urmează:

Total funcţii publice 12
Din care:
Funcţii publice de conducere 1
Funcţii publice de execuţie 11
Funcţii publice din Clasa I 5
Funcţii publice din Clasa a II -a 0
Funcţii publice din clasa a III-a 6

Articolul 2.Se aprobă organigrama  aparatului propriu a autorităţilor administraţiei
publice locale conform anexei la prezenta hotărâre.Organigrama aprobata este valabilă cu data de 1
iulie 2003

Articolul 3. Se aproba statul de funcţii pentru aparatul propriu al autorităţilor
administraţiei publice localeconform anexei la prezenta hotărâre.

Articolul 4. Încadrarea funcţiilor publice aprobate cu personal se va face după
necesităţi , în limita resurselor alocate  prin buget cu respectarea structurii pe clase funcţii şi grade
avizate , în condiţiile legii.

Articolul 5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare şi se
comunica :

- Prefectului judetului Maramures
PRESEDINTE DE SEDINTA

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru 30.06.2003
Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la modificarea , Statului de functii pentru functiile de demnitate publica,

de executie si de secretariat si administrative de la primaria
Baita de sub Codru

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.
24/2000 cu modificarile ulterioare precum si Ordonanta de Urgenta nr. 187/2001 privind
cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2002 personalului din sectorul bugetar ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ e” si  a art. 46 din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 204 din 23 aprilie 2001;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se modifica statul de functii pentru functiile de demnitate publica  de
executie si administrative din aparatul propriu al autoritatilor administratie publice locale a
comunei  Baita de sub Codru

Articolul 2. Statul de functie aprobat este valabil cu data de 01.01.2002.
Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Responsabilului cu resurse umane din aparatul propriu al autoritatilor

administratiei publice locale a comunei Baita de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP DUMITRU

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru 31.01.2002
Nr.2



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la modificarea statelor de functii pentru functiile de demnitate publica,

de executie si administrative de la primarie şi pentru Biblioteca comunală
Baita de sub Codru

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.
123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2004 personalului din sectorul
bugetar ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ e” si  a art. 46 din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 204 din 23 aprilie 2001 cu modificările ulterioare ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Art. 1. Se modifica statul de functii pentru functiile de demnitate publica  de
executie si administrative din aparatul propriu al autoritatilor administratie publice locale a
comunei  Baita de sub Codru conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se modifică statul de funcţii al Bibliotecii comunale Băiţa de sub Codru
conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Statele de functie aprobate sunt valabile cu data de 01.01.2004.
Art. 4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Responsabilului cu resurse umane din aparatul propriu al autoritatilor

administratiei publice locale a comunei Baita de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINTA

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru 30.09.2004
Nr.



1

ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la organizarea serviciului comunitar de

cadastru si agricultura

Avand în vedere prevederile art . 1 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2001 privind
infiintarea , organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultura ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ j” şi a articolului 46 din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul . 1. Se infiinteaza serviciul comunitar pentru cadastru si agricultura  în
structura aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale  a comunei Baita de sub
Codru cu un numar de 3 posturi ce se cuprind in organigrama aparatului proprii al autoritatilor
administratiei publice locale.

Articolul 2. In termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotarari primarul
comunei va supune aprobarii consiliului local  regulamentul de functionare a serviciului creat si
fisele de evaluare a posturilor pentru personalul serviciului.

Articolul 3. Incadrarea cu personal a noului serviciu se va realiza prin redistribuire
de personal din aparatul proprii al autoritatilor administratiei publice locale si angajarea de personal
nou pe baza statelor de functii aprobate  in limita fondurilor asigurate prin bugetul local.

Articolul 4. Prestarea de servicii la solicitarea cetatenilor de catre serviciul
comunitar

de cadastru si agricultura se va realiza pe baza de taxe aprobate de consiliul local.
Articolul 5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP DUMITRU

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 31 ianuarie 2002
Nr 4



1

ROMANIA

JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la organizarea activitatii de insamantari artificiale

Avand în vedere prevederile art . 1 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2001 privind
infiintarea , organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultura ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ j” si a articolului 46 din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul . 1. Se organizeaza activitatea de insamantari artificiale in cadrul
serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura  din structura aparatului propriu al autoritatilor
administratiei publice locale  a comunei Baita de sub Codru.

Articolul 3. Incadrarea cu personal a activitatii se va realiza prin angajare de
personal in conditiile legii pe baza statului de functii aprobat , in limita fondurilor asigurate prin
bugetul local.

Articolul 4. Prestarea de servicii la solicitarea cetatenilor de catre operatorul de
insamantari artificiale se va realiza pe baza  taxei aprobate de consiliul local.

Articolul 5. Prezenta hotarare se aduce la cunoştinţă publica prin afisare si se
comunica :

- Prefectului judetului Maramures

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP DUMITRU

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 31 ianuarie 2002
Nr. 5



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la instituirea unor taxe pentru serviciul de cadastru si agricultura

Avand in vedere prevederile O. G. nr. 13/2001 privind infiintarea , organizarea si
functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultura ;

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se instiuie urmatoarele taxe pentru serviciile prestate la solicitarea
cetatenilor de catre serviciul de cadastru si agricultura:

1. Taxa pentru efectuarea insamantarilor artificiale la bovine si bubaline :
100.000/cap

2. Taxa pentru efectuarea insamantarii artificiale la oi si scroafe :
75.000/cap

3. Efectuarea de masuratori la terenuri agricole la solicitarea cetatenilor
altele decat cele efectuate in vederea punerii in posesie in baza Legii
18/1991 si 1/2001 :
2500/ar pentru parcele cu suprafata mai mica de 0,5 ha si 1500 lei/ar

pentru parcele cu suprafete mai mari de 0,5 ha.
4. Evaluarea pagubelor produse de animale culturilor la solicitarea

cetatenilor :
2500/ar pentru parcele cu suprafete mai mici de 0,5 ha si 1500 lei/ar
pentru parcele cu suprafete mai mari de 0,5 ha.

5. Furnizarea de produse fitosanitare si consultanta privind utilizarea
acestora si efectuarea tratamentelor:

10%din valoarea de procurare a produselor
Nota . In cadrul taxei pentru insamantarea artificiala este cuprinsa valoarea

manoperei pentru insamantarea initiala si inca doua repetari in caz de infecunditate.
Articolul 2. Taxele stabilite prin prezenta hotarâre se incaseaza prin caseria

primariei si persoanele imputernicite de primar.
Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :

- Prefectului judetului Maramures
- Compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP DUMITRU

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Băiţa de sub Codru 31.01.2002
Nr. 6



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea  , Statului de functii pentru  activitatea

operator de insamantari artificale
Baita de sub Codru

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.
24/2000 cu modificarile ulterioare precum si Ordonanta de Urgenta nr. 187/2001 privind
cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2002 personalului din sectorul bugetar ;

Avand in vedere hotarea consiliului local privind organizarea activitatii de
insamantari artificiale in cadrul serviciului comunitar de cadastru si agricultura ;

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aproba statul de functii pentru activitatea  « « insamantari
artificiale « « conform anexei la prezenta hotarare.

Articolul 2. Statul de functie aprobat este valabil cu data de 01.02.2002.
Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Responsabilului cu resurse umane din aparatul propriu al autoritatilor
administratiei publice locale a comunei Baita de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP DUMITRU

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru 31.01.2002
Nr.7



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la aprobarea taxelor de pasunat pe anul 2002

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :
Articolul 1. Pentru anul 2002 taxele de pasunat se stabilesc la urmatoarele

nivele :
SPECIA/CATEGORIA TAXA
Bovine adulte 200.000 lei
Cabaline adulte 250.000 lei
Tineret bovin 1-2ani 100.000 lei
Tineret cabalin 1-2 ani 125.000 lei
Vitei 06 luni-1 an 75.000 lei
Manji 06 luni – an 100.000 lei
Magari 125.000 lei
Oi si capre 15.000 lei

Articolul 2. Taxele stabilite prin prezenta hotarare sunt valabile pe toate pasunile
din comuna si se incaseaza prin caseria primariei si persoanele imputernicite de primar si se
evidentiaza in evidentele contabile ale primariei.

Articolul 3. Taxa de gloaba se stabileste la nivelul dublului taxei de pasunat
pentru specia si categoria respective.

Articolul 4. Fiecare detinator de animale va efectua un numar de 2 zile munca la
lucrari pe pasuni pentru fiecare animal mare ce pasuneaza. Contravaloarea unei zile munca
neefectuata se stabileste la 100.000 lei.

Articolul 5. In anul 2002 nu se aloca suprafete pentru pasunatul ovinelor pe
pasunea Ghiuta urmand a se efectua lucrari de plantare pentru protectie impotriva alunecarilor de
teren.

Articolul 6. Inceperea sezonului pastoral in anul 2002 pe toate pasunile se
stabileste la data de 6 mai. Inceperea sezonului pastoral poate fi amanata cu cel mult o
saptamanma prin dispozitia primarului in cazul cand nu sunt conditii de incepere a pasunatului.

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP DUMITRU

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS
Băiţa de sub Codru 31.01.2002
Nr. 8



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta

Avand in vedere prevederile articolului 13 din Regulamentul de functionare a
Consiliului local al comunei Baita de sub Codru ;

In temeiul prevederilor articolelor 37 alineatul 1, 42   si   46 din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din
23 aprilie 2001;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Domnul consilier RUS VASILE se alege in calitate de presedinte de
sedinta pentru un mandat de 3 luni de zile cu incepere din luna septembrie.

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
comunica :

- Prefectului judetului Maramures

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP ZAMFIR

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru 31.08.2002
Nr.29



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la incadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul si

extravilanul localitatilor din comuna in vederea calcularii
impozitului pe teren

Avand in vedere prevederile articolelor 14 si 76 din Ordonanta  Guvernului
Romaniei nr. 36/2002 si anexele 1, 3 si 4 din acest act normativ ;

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aproba incadrarea pe zone a terenurilor situate in intravilanul
localitatilor Baita de sub Codru si Urmenis in vederea calcularii impozitului pe terenuri din
intravilan si aplicarii corectiilor la calculul valorii de impozitare a cladirilor si altor constructii
conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

Articolul 2. Se aproba incadrarea pe zone a terenurilor dsin extravilan in vederea
calcularii impozitului pe teren pentru localitatile Baita de sub Codru si Urmenis conform
anexelor nr. 3 si 4 la prezenta hotarâre.

Articolul 3. Incadrarile in zone conform prezentei hotarâre vor fi utilizate la
calculul impozitului pe cladiri si terenuri incepand cu anul 2003.

Articolul 4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Băiţa de sub Codru 23,04.2002
Nr.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA ASUAJUL DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la aprobarea inchirierii unor spatii

de la caminul cultural
Asuajul de Sus

Avand in vedere prevederile articolelor 14-16 din Legea nr. 213/1998  privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Din dorinta de a se asigura o mai buna utilizare a spatiilor existente la caminul
cultural Asuajul de Sus in urma modernizarilor aduse la aceasta constructie si sporirea fondurilor
ce se realizeaza pentru sporirea gradului de autofinantare a caminului cultural ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ g”, a art. 125 şi  a art. 46
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr 204 din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Asuajul de Sus, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aproba inchirierea salii caminului cultural Asuajul de Sus si a
holului acestuia in vederea organizarii de discoteca si alte manifestari distractive-recreative
pentru tineret

Inchirierea se va face in conditiile legii.
Conditiile concrete ale inchirierii se vor stabili in caietul de sarcini . Tariful

minim de inchiriere nu va putea fi mai mic de   lei/luna.
Articolul 4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare şi se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRESEDINTE DE SEDINTA

Contrasemnat
Secretar

Asuajul de Sus la
Nr.

Nota. Procedura prevazuta de art. 6 din Legea nr. 52/2003 a fost indeplinita prin
afisarea proiectului de hotarare la sediul Consiliului local
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JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la majorarea cu pana la 50 % a unor impozite si taxe locale pe anul 2003

Avand in vederea prevederile articolelor 73 si 79  din Ordonanta Guvernului
Romaniei nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale ;

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul . 1. Se majoreaza cu pana la 50 % pentru anul 2003 urmatoarele impozite
si taxe locale prevazute in Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 36/2002:

1. Taxa pentru terenurile ocupate de drumuri stabilita prin art. 19 punct 1
litera a se majoreaza cu 50 % si se stabileste la 30.000 lei/km

2. Taxa asupra mijloacelor de transport stabilita pe 500 cmc sau fractiune
pentru unele categorii de mijloace de transport se majoreaza astfel :

a. autoturisme cu capacitatea pana la 2000 cmc inclusive  se
majoreaza cu 10 % si se stabileste la  64.000 lei

b. autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 2000 cmc inclusive
se majoreaza cu 10 % si se stabileste la 80.000 lei;

c. autobuze, microbuze, autocare se majoreaza cu 10 % si se
stabileste la  129.000 lei;

d. autovehicole de pana la 12 tone inclusive se majoreaza cu 10 % si
se stabileste la  139.000 lei

e. tractoare inmatriculate se majoreaza cu 10 % si se stabileste la
86.000 lei.

f. Remorci pana la o tona inclusive se majoreaza cu  10 % si se
stabileste la 65.000 lei

g. Remorci intre 1 si 3 tone se majoreaza cu 10% si se stabileste la
214.000 lei

h. Remorci intre 3 si 5 tone se majoreaza cu 10 % si se stabileste la
322.000 lei

i. Remorci peste 5 tone se majoreaza cu 10 % si se stabileste la
407.000 lei

j.
Articolul 2. Prezenta hotarare intra in vigoare cu data de 1 ianuarie 2003 . Pe data

intrarii sale in vigoare se abroga orice reglementari referitoare la impozitele si taxele locale stabilite
prin hotarari anterioare contrare prezentei hotarari.
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Articolul 3. Prezenta hotarare se adduce la cunoatinta publica prin afisare si se
comunica:

- Prefectului judetului Maramures
- Biroului contabilitate, impozite si taxe locale de la Primaria comunei

Baita de sub Codru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
GHITA VIORICA

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 31 mai 2002

Nr.23
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JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la stabilirea intre limite a impozitelor si taxelor  locale pe anul 2003

Avand in vederea prevederile articolelor 74 si 79  din Ordonanta Guvernului
Romaniei nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale ;

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul . 1. Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice se stabileste la 1,5
% din valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea acestora conform prevederilor
legale in vigoare.

Pentru persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarea cladirilor incepand cu anul
1998 cota de impozitare este de 5 % din valoarea de inventar a cladirii , inregistrata in contabilitatea
acestora.

Articolul 2. Se stabilesc urmatoarele nivele a taxelor pentru folosirea mijloacelor de
reclama si publicitate :

a. 2% din valoarea contractului exclusiv taxa pe valoarea adaugata pentru servicii
de reclama si publicitate realizate pe baza de contract;

b. 100.000 lei /an/mp sau fractiune de mp. pentru folosirea mijloacelor de
publicitate prin afisaj , panouri sau alte asemenea mijloace;

c. 150.000 lei /an/mp sau fractiune de mp pentru firmele instalate la locul de
desfasurare a activitatii

Articolul 3. Taxele pentru eliberarea de avize, certificate si autorizatii in domeniul
constructiilor prevazute  in anexa nr. 6 punct A intre limite se stabilesc la urmatoarele nivele :

1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism:
a. pana la 150 mp inclusiv 15.000 lei
b. intre 151 si 250 mp inclusive 20.000 lei
c. intre 251 si 500 mp inclusive 26.000 lei
d. intre 501 si 750 mp inclusive 33.000 lei
e. intre 751 si 1000 mp inclusive 40.000 lei
f. peste 1000 mp 43.000 lei + 130 lei/mp pentru ceea ce

depaseste 1000 mp.

2. Pentru eliberarea altor avize certificate si autorizatii:
a. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari necesare studiilor

geotehnice , ridicarilor topografice , exploatarilor de cariera , balastiera ,



2

sondelor de gaze si petrol , precum si altor exploatari se stabileste la 40.000 lei
pentru fiecare mp.

b. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente
la retelele publice de apa, canalizare, gaze, energie electrica,telefonie si
televiziune prin cablu se stabileste la 55.000 lei.

c. Taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului
de catre primarul comunei  se stabileste la 150.000 lei.

d. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se
stabileste la 55.000 lei.

Articolul 4. Taxele pentru eliberarea si viza anuala a autorizatiilor de functionare
pentru activitati lucrative prevazute intre limite in Anexa nr. 6 litera B se stabilesc la urmatoarele
nivele :

a. Pentru meseriasi si carausi 60.000 lei
b. Pentru cazane de fabricat rachiu 100.000 lei
c. Pentru liber-profesionisti 150.000 lei
d. Pentru mori, prese de ulei si darace 250.000 lei
e. Pentru alte activitati neprevazute mai sus 400.000 lei
Articolul 5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare se stabileste

la 100.000 lei.
Articolul 6 Taxa pentru eliberarea certificatului de producator se stabileste la

150.000 lei iar viza trimestriala a acestuia la 75.000 lei.
Articolul 7. Nivelul taxelor prevazute de articolul 50 punctele 1-3 vor fi stabilite

printr-o hotarare ulterioara dupa publicarea normelor metodologice referitoare la impozitele si
taxele locale.

Articolul 8. Prezenta hotarare intra in vigoare cu data de 1 ianuarie 2003 . Pe data
intrarii sale in vigoare se abroga orice reglementari referitoare la impozitele si taxele locale stabilite
prin hotarari anterioare contrare prezentei hotarari.

Articolul 9. Prezenta hotarare se adduce la cunoatinta publica prin afisare si se
comunica:

- Prefectului judetului Maramures
- Biroului contabilitate, impozite si taxe locale de la Primaria comunei

Baita de sub Codru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
GHITA VIORICA

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 31 mai 2002
Nr 22



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei

Băiţa de sub Codru pe anul 2002
Având în vedere prevederile  Hotararii Consiliului Judetean Maramures nr. 9/2002 privind

modificarea repartizarii sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale in vederea acordarii ajutorului social pe lunile ianuarie si februarie precum si modificarea
repartizarii pe trimestre a acestora si stabilirea nivelului minim al cheltuielilor pentru efectuarea
recesamantului populatiei;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera d si articolului  46 din Legea nr.
215 /2001 a administratiei publice locale , publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din
23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures
HOTARASTE :

Articolul 1.  Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2002  se
modifica conform prevederilor prezentei hotarari.

Articolul 2. Sinteza modificarilor bugetului local detaliata pe capitole subcapitole,
articole si alineate este prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

Articolul 3. Se aproba urmatoarele influiente la veniturile bugetului local pe anul
2001 :

VENITURI TOTAL +100316 mii lei
Din care

A. Cote defalcate din impozit pe venit + 44750 mii lei
B. Sume defalcate din impozitul pe venit + 55566 mii lei

Articolul 4. Se aproba urmatoarele influente la cheltuieli :
CHELTUIELI TOTAL + 97000 mii lei
Din care:
Cheltuieli curente +100316 mii lei
Cheltuieli de personal + 44325 mii lei
Cheltuieli materiale +      425 mii lei
Transferuri + 55566 mii lei
Articolul 5. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
60.02 Asistenta sociala + 55566 mii lei
72.o2.50 Alte cheltuieli (recesamantul populatiei) + 44750 mii lei
Articolul 6. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Biroului contabilitate, impozite si taxe locale.

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP DUMITRU

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 28.02.2002
Nr. 13



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la stabilirea obiectivele de bună gospodărire , înfrumuseţare ,întreţinere şi curăţenie a

localităţilor ce se realizează cu contribuţia directă a cetăţenilor.

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002 proving
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

În rtemeiul prevederilor articolelor 38 alineat 3 şi 46 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale publicată în Mnonitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE

Articolul 1. Se stabilesc lucrările de bună gospodărire , întreţinere ,
curăţenie şi înfrumuseţare a localităţilor ce urmează a se realiza cu contribuţia în muncă directă a
cetăţenilor :

a. aşternerea materialului pietros pe drumuri şi străzi ;
b. amenajarea de trotuare
c. săparea şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apelor
d. realizarea de podeţe;
e. curăţirea cursurilor de apă.

Articolul 2. Pentru efectuarea acestor lucrări fiecare cetăţean cu vârsta între 18 –62
ani bărbaţii şi 18-57 ani femeile , apţi de muncă vor efectua anual câte 2 zile de muncă. Prestarea
activităţilor se va face în regim normal de muncă  pe baza normelor aprobate de primar , cu
respectarea regulilor de igienă şi protecţie a muncii.

Articolul 3. Se stabileşte taxa specială de salubritate destinată colectării
,transportului şi depozitării rezidurilor menajere de 2500 lei/lună/cetăţean . Taxa stabilită se achită
trimestrial la caseria comunei.

Articolul 4. Obiectivele stabilite şi mărimea contribuţiei în muncă vor fi supuse
aprobării prin referendum local organizat în termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

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

- Prefectului judeţului Maramureş

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VIORICA GHITA

Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOS

Băiţa de sub Codru
la 23.04.2002
Nr.19



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL   LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la stabilirea obligaţiilor şi răspunderilor ce revin instituţiilor publice , agenţilor
economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor

întreţinerea şi înfrumuseţarea acestora.

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002 privind
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

În temeiul prevederilor articolelor 38 alineat 3 şi 46 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale publicată în Mnonitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001 ;

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

HOTĂRĂŞTE

Articolul 1. Instituţiile publice , agenţii economici şi celălalte persoane juridice ce
au activitate pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru ,au următoarele obligaţii:

a.Să întreţină în stare corespunzătoare  clădirile în care îşi desfăşoară activitatea,
anexele acestora şi împrejmuirile, prin efectuarea la timp a lucrărilor de reparatii şi amenajări
specifice;

b. Să asigure întreţinerea faţadelor, înlocuirea geamurilor sparte şi spălarea vitrinelor
la construcţiile în care îşi desfăşoară activitatea;

c. Să efectueze periodic igienizarea , dezinfecţia , dezinsecţia şi deratizarea spaţiilor
pe care le deţin ;

d. Să-şi amenajeze containere, spaţii şi locuri de depozitare a deşeurilor de orice fel
în condiţii corespunzătoare;

e. Să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile de drum din
vecinătatea acestora , curăţirea periodică a şanţurilor, îndepărtarea zăpezii şi gheţii de pe trotuare;

f. să asigure curăţenia mijloacelor de transport şi utilajelor la intrarea pe drumurile
publice.

Articolul 2. Cetăţenii comunei au următoarele obligaţii referitoare la buna
gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a comunei:

a.Să întreţină locuinţele , anexele gospodăreşti şi împrejmuirile acestora;
b.Să cureţe să zugrăvească şi să revopsească periodic faţadele locuinţelor;
c.Să finalizeze lucrările de construcţii în termenele prevăzute de autorizaţii şi să

asigure curăţire de resturi de materiale şi de moloz a spaţiilor după executarea lucrărilor de
construcţii sau demolări;

d.Să asigure curăţenia trotuarelor, părţii carosabile a drumurilor din vecinătatea
proprietăţii curăţirea de gheaţă şi zăpada a acestora cât şi decolmatarea şi întreţinerea şanţurilor;

e.Să depoziteze rezidurile menajere în condiţiile şi în locurile stabilite
f.Să asigure curăţirea mijloacelor de transport înaintea intrării lor pe drumurile

publice.



Articolul 3. În vederea prevenirii poluării accidentale a mediului  sau a surselor de
apă se interyice depozitarea oricăror reziduri de către cetăţeni şi agenţi economici în alte locuri
decât cele stabilite. La amplasarea locurilor de depozitare se va avea în vedere evitarea amplasării
pe locuri ce ar permmite scurgerea de ape de pe rampele de gunoi în cursurile de apă.

Articolul 4. Nerespectarea obligaţiilor stabilite la în prezenta hotărâre se
sancţionează contravenţional potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Băiţa de sub Codru
nr.24/2001 .

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

- Prefectului judeţului Maramureş

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VIORICA GHIŢĂ

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 23.04.2002
Nr.18



Ànexa nr. 1

INCADRAREA PE ZONE A TERENURILOR DIN INTRAVILAN
LOCALITATEA BAITA DE SUB CODRU

Rangul localitatii IV

Zona A
Numere de imobil 1 – 65

176- 284
285 – 321
332
500-512
658- 662
726-744

Zona B
66 – 175
322-331
333-348
370-397
435- 440
451-499
514-552
586-595
603-657
745-763

Zona C
398-434
663-725

Zona D
349- 369
441- 450
553-585
596-602



Ànexa nr. 1

INCADRAREA PE ZONE A TERENURILOR DIN INTRAVILAN
LOCALITATEA URMENIS

Rangul localitatii 5

Zona A
Numere de imobil 1 – 9

11-14
58- 119
166-180
186-194

Zona B
10
125-131

Zona C
15-57
120-124
132-165
181-185



ANEXA NR.4

INCADRAREA PE ZONE A TERENURILOR
DIN EXTRAVILANUL LOCALITATII URMENIS

Parcela cadastrala
Cadastru 1970 Denumirea Zona

63 Intravilan Urmenis I
11 Vale in jos mal drept II
12 La fosta ferma II
13 Buciumosu II
14 Rodinita II
18 Vale in sus II
10 Dupa culme III
5 Iezer III
7 Dezuristi III
8 Dupa culme III
9 Dupa culme III
15 La valcei III
16 Livada III
17 Faget III
59 Dealu Boului III
60 Iezer III



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei

Baita de sub Codru pe anul 2002
Avand în vedere prevederile  Hotararii Consiliului Judetean Maramures nr. 76/2002

privind modificarea repartizarii sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul  2002;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera d si articolului  46 din Legea nr.
215 /2001 a administratiei publice locale , publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din
23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures
HOTARASTE :

Articolul 1.  Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2002  se
modifica conform prevederilor prezentei hotarari.

Articolul 2. Sinteza modificarilor bugetului local detaliata pe capitole subcapitole,
articole si alineate este prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

Articolul 3. Se aproba urmatoarele influiente la veniturile bugetului local pe anul
2002 :

VENITURI TOTAL -148500 mii lei
Din care

A. Sume defalcate din impozitul pe venit +1500  mii lei
B Sume defalcate din TVA -150000 mii lei

Articolul 4. Se aproba urmatoarele influente la cheltuieli :
CHELTUIELI TOTAL -148500 mii lei
Din care:
Cheltuieli curente -150000  mii lei
Transferuri + 1500 mii lei
Articolul 5. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
57.o2. -150000 mii lei
60.02 Asistenta sociala + 1500 mii lei
Articolul 6. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Biroului contabilitate, impozite si taxe locale.

PRESEDINTE DE SEDINTA
GGIT VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 18.12.2002
Nr.
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