
ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobare a numărului de personal  din aparatul propriu al autoritatilor

adiministratiei publice a comunei Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile articolului 34 şi ale Anexei nr. 9a din legea nr.nr
216/2001 a bugetului de stat pe anul 2001;

In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ d” 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 numărul de personal din aparatul propriu al autorităţilor
administraţiei publice locale a comunei Băiţa de sub Codru după cum urmează :.

Total posturi : 6
- Posturi de executie de specialitate 5
- Personal administrativ 1

Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş

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 modificarea  numărului de personal  din aparatul propriu al autoritatilor

adiministratiei publice a comunei Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile Ordonanrtei de Urgenta a Guvernului Romaniei
privind infiintarea serviciilor comunitare de cadastru si agricultura

In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ d” şi  a art. 28 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 numărul de personal din aparatul propriu al autorităţilor
administraţiei publice locale a comunei Băiţa de sub Codru după cum urmează :.

Total posturi : 8
- Posturi de conducere şi de executie de specialitate 7
- Personal administrativ 1
Lista posturilor este prezentată în anexa la prezenta hotărâre .

Articolul 2. Se aprobna noul stat de functii pentru aparatul propriu al autoritatilor
administratiei publice locale al comunei Baita de sub Codru conform anexei la prezenta
hotarare,.

Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
POP ZAMFIR

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru 30.06.2002
Nr.



JUDETUL MARAMURES Aprobată prin HCL Nr.
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

LISTA POSTURILOR

Din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale

Posturi de conducere

1. Secretar al comunei ( inspector de specialitate)
2. Sef birou contabilitate,impozite şi taxe (referent IA)
3.

Posturi  de executie

1. Inginier agricol
2. Tehnician agricol (referent I A)
3. Operator rol şi referent protecţie socială ( referent I)
4. Casier ( referent II)
5. Inginier topograf

Posturi administrative

1. Guard comunal I



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobare a numărului de personal  din aparatul propriu al autoritatilor

adiministratiei publice a comunei Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile articolului 34 şi ale Anexei nr. 9a din legea nr.nr
216/2001 a bugetului de stat pe anul 2001;

In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ d” 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 numărul de personal din aparatul propriu al autorităţilor
administraţiei publice locale a comunei Băiţa de sub Codru după cum urmează :.

Total posturi : 7
- Posturi de conducere şi de executie de specialitate 6
- Personal administrativ 1
Lista posturilor este prezentată în anexa la prezenta hotărâre .

Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
AUREL VANCA

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru 21.05.2001
Nr.



JUDETUL MARAMURES Aprobată prin HCL Nr.
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

LISTA POSTURILOR

Din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale

Posturi de conducere

1. Secretar al comunei ( inspector de specialitate)
2. Sef birou contabilitate,impozite şi taxe (referent IA)
3.

Posturi  de executie

1. Inginier agricol
2. Tehnician agricol (referent I A)
3. Operator rol şi referent protecţie socială ( referent I)
4. Casier ( referent II)
5.

Posturi administrative

1. Guard comunal I



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea regulamentului

de organizare şi funcţionare al consiliului local

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României  nr.35/2002  cu
privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor local;

In temeiul prevederilor articolului 38 litera “ b”  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 regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
local al comunei Băiţa de sub Codru.

Articolul  2.Prezenta hotărâre se comunică la ;
Prefectului judeţului Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VIORICA GHIŢĂ

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
31.03.2002

Nr.14



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea limitelor minime ale veniturilor medii lunare

în vederea aplicării legii  416/2001.

Având în vedere prevederile articolului   din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat şi ale articolului 15 alineat 1 literele a şi b din Normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor acestei legi , aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1099/2001

In temeiul prevederilor  art. 38 alineat 2 litera „ ş” şi alineat 3 al aceluiaşi articol
precum 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 limitele minime al veniturilor medii lunare ce s-ar putea
obţine din vânzarea terenurilor , clădirilor , spaţiilor locative sau a altor bunuri , mobile sau
imobile , precum şi limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine  din
utilizarea acestora conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. .

Articolul 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului contabilitate , impozite şi taxe locale
- Referentului cu probleme de asistenţă socială

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
VASILE DUMUŢA

Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 29.11. 2001
Nr.36



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la stabilirea procentului de bonificatie ce se acorda  ]n anul 2003

Pentru plata cu anticipatie a unnor impozite
Avand în vedere prevederile art. 49 punct 7 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind

impozitele si taxele locale si Normele Metodologice de aplicare a acesteia aprobate p[rin H.G. nr.
1278/2002 ;

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.  Pentru plata integrala cu anticipatie a impozitelor pe cladiri si
terenuri de catre persoanele fizice pana la 15 martie se acorda o bonificatie de 10 % din valoarea
debitului la fiecare categorie de impozit.

Bonificatia  prevazuta la alineatul 1 nu se acorda contribuabililor persoane fizice
care au restante la impozite si taxe , indiferent de natura acestora , din anii anteriori.

Articolul 2. 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
GHIT VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 18.12.2002
Nr. 41



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului Căminului cultural

Pe anul 2003

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
2003

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 2003  care cuprinde atât
la venituri cât şi la cheltuieli suma de 290.000 mii lei.

Articolul 2. Veniturile bugetului Căminului cultural pe anul 2003 se compun din :
- Venituri încasate din activitatea proprie 50.000 mii lei
- Subvenţii de la bugetul local 240.000 mii

lei
Articolul 3. Cheltuieli bugetului Căminului cultural pe anul 2003  se compun din :

- Cheltuieli de personal 86.000mii lei
- Cheltuieli materiale şi servicii 204.000mii 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
VASILE GHIT

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru 18.12.2002
Nr38



1

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la stabilirea constructiilor speciale altele decat cele

prevazute de lege  ce beneficiaza de scutire de impozit in anul 2003

Avand in vederea prevederile articolelor 9 alineat 3  din Ordonanta Guvernului
Romaniei nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale si Normele metodologice de aplicare
aprobate prin H.G nr. 1278/2002

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  stabilesc urmatoarele constructii ce se incadreaza in prevederile
Anexei nr. 7 alineat 20 la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale:

1. Cabluri de telecomunicatii ce nu sunt realizate pe support propriu
2. Cabluri pentru transmisie de semnal video si audio ce nu sunt realizate pe

suport propriu;
3. Antene pentru receptia de semnale video si audio precum si pentru

transmisii de telefonie.
Articolul 2. Scutirea efectiva de impozite se va acorda la cererea proprietarilor

adresata primarul comunei pentru constructiile existente pana la data de 3 ianuarie 2003 iar pentru
cele dobandite in cursul anului in termen de 30 de zile de la data dobandirii.

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
GHIT VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 18.12.2002

Nr.40



2



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la desemnarea persoanei cu atribuţii în relaţiile cu presa şi de informare a

cetăţenilor cu privire la informaţiile de interes public.

Având în vedere prevederile art.4 din legea nr.544/2001 privind liberul acces la
ionformaţiile de interes public ,precum şi a prevederilor art.6 aliniatul 3 din H.G.României
nr.123/2002 cu privire la aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr.544/2001;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 3  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.Domnul DRAGOŞ  TRAIAN având funcţia de secretar al comunei
Băiţa de sub Codru , se desemnează  în scopul  informării directe ale persoanelor cu informaţii

de interes public şi în relaţia cu presa.
Articolul 2. Solicitarea informaţiilor de interes public se pot face atât verbal cât şi

în scris.Pentru persoanele care vor solicita în scris unele informaţii de interes public ,li se vor
pune la dispoziţie gratuit ,modelul cererii de informaţii precum şi ale reclamaţiei administrative.

Persoana desemnată pentru furnizarea de informaţii de interen public are obligaţia
să furnizeze aceste informaţii în termenele prevăzute de lege  ,să ţină evidenţa scrisorilor de
răspuns în registrul creat special în acest scop conform modelului aprobat.

Articolul 3. Primarul comunei v-a satabili programul minim de comunicare  a
informaţiilor de interes public solicitate verbal .

Articolul 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului DRAGOŞ TRAIAN

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
RUS    VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
28.10.2002

Nr.33
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HOTĂRÂRE nr. 1209 din 14 octombrie 2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. XXIII lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modi ficările
ulterioare, precum şi al art. 491 alin. (1) şi al art. 58 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
Prezenta hotărâre reglementează organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Art. 2
(1)Cariera în funcţia publică cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, care intervin de la data naşterii raportului de
serviciu până în momentul încetării acestui raport, în condiţiile legii.
(2)Modalităţile de dezvoltare a carierei în funcţia publică sunt promovarea într-o funcţie publică superioară şi avansarea în gradele de
salarizare.

Art. 3
Principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publică sunt următoarele:
a)competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să acceadă sau să promoveze într-o funcţie publică trebuie să deţină şi să
confirme cunoştinţele şi aptitudinile necesare exercitării funcţiei publice respective;
b)competiţia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii publice se face prin
concurs sau examen;
c)egalitatea de şanse, prin recunoaşterea vocaţiei la carieră în funcţia publică a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite
potrivit legii;
d)profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei publice se face cu respectarea principiilor prevăzute de lege;
e)motivarea, principiu potrivit căruia, în vederea dezvoltării carierei, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să identifice şi să
aplice, în condiţiile legii, instrumente de motivare morală şi materială a funcţionarilor publici, precum şi să sprijine iniţiativele privind
dezvoltarea profesională individuală a acestora;
f)transparenţa, principiu potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor celor interesaţi
informaţiile de interes public referitoare la cariera în funcţia publică.

Art. 4
Managementul carierei în funcţia publică se asigură de către:
a)Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin elaborarea cadrului legal şi a instrumentelor necesare organizării şi dezvoltării carierei
în funcţia publică;
b)autorităţile şi instituţiile publice, prin aplicarea principiului egalităţii de şanse şi a motivării;
c)funcţionarul public, prin aplicarea consecventă a principiilor competenţei şi al profesionalismului, în vederea dezvoltării p rofesionale
individuale.

Art. 5
(1)Stabilirea posibilităţilor de carieră în funcţia publică se realizează anual prin planul de ocupare a funcţiilor publice.
(2)Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pe baza propunerilor
autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la numărul funcţiilor publice vacante şi modalitatea de ocupare a acestora, cu consultarea
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, şi se supune spre aprobare Guvernului.

CAPITOLUL II: Recrutarea funcţionarilor publici

SECŢIUNEA 1: Dispoziţii comune

Art. 6
(1)Recrutarea funcţionarilor publici se face prin concurs organizat în limita funcţiilor publice vacante prevăzute anual în acest scop prin
planul de ocupare a funcţiilor publice.
(2)În mod excepţional, autorităţile sau instituţiile publice pot organiza ori, după caz, pot solicita organizarea concursului, î n condiţiile
prezentei hotărâri, în situaţia în care funcţiile publice se vacantează în cursul anului şi nu au fost prevăzute ca funcţii publice vacante în
planul de ocupare a funcţiilor publice. În acest caz, concursul se organizează după promovarea, transferarea şi redistribuirea
funcţionarilor publici, în condiţiile legii.
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Art. 7

(1)Concursurile prevăzute la art. 6 se organizează astfel:
a)de către comisia de concurs constituită pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici în condiţiile legii;
b)de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante, cu excepţia funcţiilor
publice de conducere de şef birou şi şef serviciu;
c)de către autorităţi şi instituţii publice din administraţia publică centrală şi locală, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, a
funcţiilor publice de conducere de şef serviciu şi şef birou şi, respectiv, a funcţiilor publice specifice vacante;
d)de către Institutul Naţional de Administraţie, pentru admiterea la programele de formare specializată în administraţia publică,
organizate în scopul numirii într-o funcţie publică.
(2)Concursurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se organizează cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Art. 8
(1)Condiţiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice generale se aprobă de Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici, la propunerea autorităţilor şi instituţiilor publice. Condiţiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea
funcţiilor publice specifice se stabilesc de autorităţile şi instituţiile publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionari lor Publici.
(2)Condiţiile de desfăşurare a concursului se publică, prin grija autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului, cu excepţia concursurilor organizate în condiţiile
prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), care vor fi publicate de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din fondurile alocate în
acest sens. Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului
se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului şi, dacă autoritatea sau instituţia publică are pagină de
Internet, se publică pe această pagină.

Art. 9
(1)La concursurile organizate pentru recrutarea funcţionarilor publici pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de
lege.

(2)Pentru a participa la concursurile organizate pentru intrarea în corpul funcţionarilor publici, candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice prevăzute în fişa postului pentru care
candidează, astfel:
a)minimum 7 ani pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici, cu posibilitatea reducerii acestei perioade în
condiţiile legii;
b)minimum 5 ani pentru funcţiile publice de conducere, cu excepţia funcţiilor publice de şef birou, şef serviciu, secretar al comunei,
precum şi a funcţiilor publice specifice asimilate acestora;
c)minimum 2 ani pentru funcţiile publice de conducere de şef birou, şef serviciu, secretar al comunei, precum şi pentru funcţiile publice
specifice asimilate acestora;
d)minimum 5 ani pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional "superior";
e)minimum 3 ani pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional "principal";
f)minimum 1 an, 8 luni, respectiv 6 luni, în funcţie de nivelul studiilor absolvite, pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional
"asistent".
(3)Pentru a participa la concursurile organizate pentru recrutarea funcţionarilor publici debutanţi, candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute de art. 49 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10

(1)Concursul constă în 3 etape, după cum urmează:
a)selectarea dosarelor de înscriere;
b)proba scrisă;
c)interviu.
(2)În vederea participării la concurs, candidaţii depun un dosar de înscriere. Pot susţine probele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c)
candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost selectate de către comisia de concurs, în condiţiile prezentei hotărâri.
(3)Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau rezolvarea unor teste grilă în prezenţa comisiei de concurs.
(4)Probele de concurs prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se notează cu puncte de la 1 la 100.

Art. 11
(1)Promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare dintre probele prevăzute la
art. 10 alin. (1) lit. b) şi c). Punctajul final necesar pentru promovarea concursului este de minimum 100 de puncte şi se obţine prin
cumularea punctajului obţinut la fiecare dintre probele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c).
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(2)Sunt declaraţi admişi candidaţii care au promovat cele două probe prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c). Promovarea probei scrise
este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Art. 12
(1)Candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi, în condiţiile legii, pe baza punctajului final obţinut, în funcţiile publice pentru care au
candidat.
(2)În vederea numirii în funcţia publică, candidatul declarat admis trebuie să se prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare de la data
expirării termenului prevăzut pentru contestaţii, la autoritatea sau instituţia publică în al cărei stat de funcţii este prevăzută funcţia
publică vacantă.
(3)Neprezentarea candidatului în termenul prevăzut la alin. (2) în vederea numirii atrage decăderea din dreptul de a fi numit în funcţia
publică pentru care a candidat. În cazul neprezentării în vederea numirii, autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului
notifică următorul candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale concursului. În cazul în care următorul candidat pentru funcţia
publică respectivă nu a obţinut punctajul final minim de promovare a concursului, postul rămâne vacant, urmând să se organizeze un nou
concurs în condiţiile legii.
(4)Emiterea actului administrativ de numire se face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care candidatul a fos t declarat
admis.
(5)Prin excepţie de la prevederile alin. (4), actul administrativ de numire poate fi emis cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice, la solicitarea scrisă şi motivată a candidatului declarat admis, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data declarării acestuia
ca admis.

Art. 13
În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru recrutarea funcţionarilor publici se constituie comisii de concurs, respectiv
comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a
concursului, în condiţiile prezentei hotărâri.

Art. 14
(1)Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Desemnarea membrilor în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor se face cu respectarea regimului conflictual de
interese privind funcţionarii publici, prevăzut de lege.
(2)Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, se desemnează din rândul membrilor, prin actul
administrativ de constituire a comisiilor.

(3)Nu pot fi membri în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoanele care au calitatea de:
a)demnitar;
b)soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi.
(4)Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, de conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice organizatoare a concursului sau de orice altă persoană interesată. În acest caz persoana care are competenţa de numire
a membrilor în comisia de concurs, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, va constata situaţia de incompatibilitate şi va lua măsuri de
înlocuire, în termen de două zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o altă persoană care să îndeplinească condiţ iile cerute.
(5)Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de soluţionare a contestaţiilor, are un secretariat a cărui componenţă se stabileşte prin
actul administrativ de constituire a comisiilor. Această activitate se realizează de către funcţionari publici desemnaţi din cadrul
compartimentelor de resurse umane sau de către funcţionari publici cu atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului.
(6)Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au
dreptul la o indemnizaţie reprezentând 20 % din salariul de bază. Persoanele care asigură secretariatul comisiilor de concurs şi de
soluţionare a contestaţiilor au dreptul la o indemnizaţie de 10 % din salariul de bază. Indemnizaţia se plăteşte de către autoritatea sau
instituţia publică în al cărei stat de funcţii este prevăzută funcţia publică pentru care se organizează concursul.

Art. 15
(1)Un membru al comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, poate fi desemnat de organizaţiile sindicale
reprezentative ale funcţionarilor publici, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(2)Membrii desemnaţi potrivit alin. (1) trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 14 alin. (1) şi (3).
(3)Reprezentantul desemnat în condiţiile art. (1), din rândul organizaţiilor sindicale reprezentative în cadrul comisiilor de concurs şi al
comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, va fi numit cu acordul federaţiei sau, după caz, al uniunii la care sunt afiliate organizaţiile
sindicale respective.

Art. 16
(1)Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului pune la dispoziţie candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora,
documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public.
În cazul comisiei de concurs, respectiv al comisiei pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, obligaţia aparţine Agenţ iei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în urma transmiterii documentaţiilor de către preşedinţii comisiilor de concurs sau, după caz, ai comisiilor de
soluţionare a contestaţiilor.
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(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a
contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor.
(3)Orice candidat are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuală redactată în cadrul probei scrise a concursului.

Art. 17
Concursurile se organizează pe baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor, prevăzut în anexa nr. 1.

SECŢIUNEA 2: Recrutarea înalţilor funcţionari publici

Art. 18
(1)Recrutarea înalţilor funcţionari publici se face prin concurs.
(2)Concursul pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici se organizează, de regulă, anual, iar pentru funcţiile publice vacanta te în
cursul anului se poate organiza şi trimestrial.

Art. 19
(1)Comisia de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici este formată din 5 personalităţi recunoscute ca specialişt i în
administraţia publică, numite prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor.
(2)Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 5 personalităţi desemnate în condiţiile alin. (1).
(3)Secretariatul tehnic al comisiei de concurs şi secretariatul tehnic al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură de către Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici. Secretariatul tehnic al acestor comisii va pune la dispoziţie candidaţilor interesaţi, la solicitarea
acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de
interes public şi care nu au caracter personal.

Art. 20
Prin concurs se testează:
a)nivelul cunoştinţelor generale teoretice şi practice în domeniul administraţiei publice;
b)capacitatea de analiză şi sinteză;
c)capacitatea de a fundamenta o viziune strategică a deciziilor;
d)exercitarea controlului decizional;
e)previzionarea impactului deciziilor;
f)nivelul cunoştinţelor generale în domeniul instituţiilor comunitare;
g)nivelul cunoaşterii uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

SECŢIUNEA 3: Recrutarea funcţionarilor publici de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Art. 21
Concursul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) se organizează de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici trimestrial, în l imita funcţiilor
publice de conducere vacante stabilite în planul de ocupare a funcţiilor publice, sau, în cazul vacantării acestor funcţii publice, în cursul
anului.

Art. 22

(1)Comisia de concurs se constituie prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi este formată din 5
membri, desemnaţi cu respectarea următoarelor condiţii:
a)3 sunt funcţionari publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în al cărui stat de funcţii figurează funcţia publică scoasă la
concurs;
b)2 sunt funcţionari publici din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dintre care cel puţin unul deţine o funcţie publică
echivalentă cu funcţia publică pentru care se organizează concursul.

(2)Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă:
a)cunoştinţele necesare evaluării probelor de concurs;
b)experienţă în evaluarea cunoştinţelor şi aptitudinilor candidaţilor, specifice procesului de recrutare.
(3)Membrii comisiei de concurs trebuie să prezinte cazierul administrativ eliberat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
(4)În funcţie de numărul şi specificul funcţiilor publice vacante pentru care se organizează concursul se pot constitui mai multe comisii
de concurs, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(3).
(5)Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 5 membri, desemnaţi cu respectarea alin. (1)-(3).
(6)Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură de către Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici.

SECŢIUNEA 4: Recrutarea funcţionarilor publici de către autorităţile şi instituţiile publice
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Art. 23
Concursul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) se organizează pentru funcţiile publice de execuţie vacante, funcţiile publice de conducere
vacante - şef serviciu şi şef birou - şi, respectiv, funcţiile publice specifice vacante, stabilite în planul de ocupare a funcţiilor publice sau,
în cazul vacantării acestor funcţii publice, în cursul anului.

Art. 24

(1)Comisia de concurs se constituie prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau al instituţiei publice în al cărui stat de
funcţii sunt prevăzute funcţiile publice vacante. Comisia de concurs este formată din 5 membri, desemnaţi cu respectarea următoarelor
condiţii:
a)cel puţin 3 sunt funcţionari publici, dintre care cel puţin unul deţine o funcţie publică echivalentă cu funcţiile publice pentru care se
organizează concursul;
b)un membru este reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(2)Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă:
a)cunoştinţele necesare evaluării probelor de concurs;
b)experienţă în evaluarea cunoştinţelor şi aptitudinilor candidaţilor, specifice procesului de recrutare.
(3)Membrii comisiei de concurs trebuie să prezinte cazierul administrativ eliberat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici .
(4)Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 5 membri, desemnaţi cu respectarea alin. (1)-(3).
(5)Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură de către funcţionarii publici din
cadrul compartimentelor de resurse umane sau de către funcţionarii publici cu atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului.

SECŢIUNEA 5: Recrutarea funcţionarilor publici de către Institutul Naţional de Administraţie

Art. 25
(1)Concursul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) se organizează de către Institutul Naţional de Administraţie, în baza Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru admiterea la programul de formare specializată în administraţia publică
cu durata de 2 ani, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(2)Absolvenţii programului de formare specializată în administraţia publică cu durata de 2 ani vor fi numiţi în funcţiile vacante rezervate
prin planul de ocupare a funcţiilor publice, în ordinea mediilor de absolvire, prin act administrativ al conducătorului autor ităţii sau
instituţiei publice în cadrul căreia există funcţia publică vacantă, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Public i, ca urmare a
solicitării autorităţii sau instituţiei publice.

CAPITOLUL III: Perioada de stagiu

SECŢIUNEA 1: Organizarea perioadei de stagiu

Art. 26
(1)Perioada de stagiu este etapa din cariera funcţionarului public cuprinsă între data numirii ca funcţionar public debutant, în urma
promovării concursului de intrare în corpul funcţionarilor publici, şi data numirii ca funcţionar public definitiv.
(2)Perioada de stagiu are ca obiect confirmarea aptitudinilor profesionale ale funcţionarilor publici debutanţi în îndeplinirea atribuţiilor
şi responsabilităţilor unei funcţii publice, formarea lor practică, însuşirea specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice în cadrul
căreia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a exigenţelor administraţiei publice.
(3)Parcurgerea perioadei de stagiu este obligatorie şi efectivă, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

Art. 27
(1)Perioada de stagiu este de 12 luni pentru funcţionarii publici din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a şi 6 luni pentru cei din clasa
a III-a, calculată de la data numirii ca funcţionari publici debutanţi.
(2)Numirea funcţionarilor publici debutanţi se face prin actul administrativ emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Art. 28
(1)Perioada de stagiu poate fi întreruptă în situaţia suspendării raportului de serviciu al funcţionarului public, în condiţiile legii.
(2)Durata suspendării raportului de serviciu nu se ia în considerare la calculul perioadei de stagiu. După încetarea motivelor care au
determinat întreruperea perioadei de stagiu, funcţionarul public debutant îşi continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei
prevăzute la art. 27 alin. (1).

Art. 29
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(1)Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea
conducătorului compartimentului în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public debutant şi a compartimentului de
resurse umane.

(2)Prin programul de desfăşurare a perioadei de stagiu se stabilesc următoarele:
a)alocarea a două ore zilnic din timpul normal de lucru studiului individual;
b)planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul cunoştinţelor teoretice şi al deprinderilor practice
dobândite pe parcursul perioadei de stagiu;
c)cursurile de pregătire la care trebuie să participe funcţionarul public debutant.
(3)În scopul cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarului public debutant i se va asigura
posibilitatea de a asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente.
Această activitate se va desfăşura în coordonarea funcţionarului public sub a cărui îndrumare îşi desfăşoară activitatea şi nu poate depăşi
un sfert din durata perioadei de stagiu.
(4)Funcţionarul public debutant este obligat să îşi organizeze o evidenţă proprie a pregătirii profesionale pe care o efectuează potrivit
prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 30
(1)Pe parcursul perioadei de stagiu, activitatea funcţionarului public debutant se desfăşoară sub îndrumarea unui funcţionar public
definitiv, de regulă din cadrul aceluiaşi compartiment, denumit în continuare îndrumător.
(2)Îndrumătorul este numit de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, de regulă, la propunerea conducătorului compartimentului
în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant.

Art. 31
Nu poate avea calitatea de îndrumător funcţionarul public care:
a)a fost sancţionat cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 70 alin. (3) lit. b)-e) din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările
ulterioare;
b)este soţ, soţie, afin ori rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu funcţionarul public debutant.

Art. 32
Îndrumătorul are următoarele atribuţii:
a)coordonează activitatea funcţionarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu;
b)propune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate funcţionarului public debutant;
c)supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către funcţionarul public debutant;
d)propune conducătorului compartimentului cursurile de perfecţionare profesională la care trebuie să participe funcţionarul public
debutant;
e)întocmeşte un referat în vederea evaluării funcţionarului public debutant.

Art. 33
La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarilor publici debutanţi este evaluată în conformitate cu Procedura de evaluare a
activităţii funcţionarilor publici debutanţi prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 34
(1)Funcţionarii publici debutanţi care au obţinut la evaluarea activităţii calificativul "corespunzător" vor fi numiţi, prin transformarea
postului, funcţionari publici definitivi într-o funcţie publică de execuţie din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul
profesional "asistent", în termen de 5 zile lucrătoare de la data împlinirii termenului de 6 luni, 8 luni, respectiv 12 luni de la data numirii
ca funcţionari publici debutanţi prin actul administrativ emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
(2)În situaţia în care funcţionarii publici au obţinut la evaluarea activităţii calificativul "necorespunzător", conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice va dispune prin act administrativ eliberarea din funcţie, în condiţiile legii.

SECŢIUNEA 2: Reguli specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanţi

Art. 35
Funcţionarul public debutant are drepturile şi îndatoririle prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi unele drepturi şi îndatoriri specifice statutului său, în condiţiile prezentei hotărâri.

Art. 36
Funcţionarul public debutant are următoarele drepturi specifice:
a)să fie sprijinit şi îndrumat în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu;
b)să i se stabilească atribuţii de serviciu al căror nivel de dificultate şi complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;
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c)să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare
exercitării unei funcţii publice şi să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru funcţionarii publici debutanţi;
d)să i se asigure, prin grija autorităţii sau instituţiei publice, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale.

Art. 37
Funcţionarul public debutant are următoarele îndatoriri specifice:
a)să îşi perfecţioneze pregătirea profesională teoretică şi să îşi însuşească deprinderile practice necesare exercitării unei funcţii publice;
b)să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului;
c)să participe la manifestări ştiinţifice şi profesionale, în vederea desăvârşirii pregătirii profesionale;
d)să participe la formele de pregătire organizate pentru funcţionarii publici debutanţi.

Art. 38
Raportul de serviciu al funcţionarului public debutant nu poate fi modificat pe parcursul perioadei de stagiu.

Art. 39
(1)Funcţionarul public debutant poate fi sancţionat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Pentru stabilirea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarului public debutant, comisia de disciplină îl va audia în mod obligatoriu
şi pe îndrumător.

CAPITOLUL IV: Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici. Promovarea funcţionarilor publici şi
avansarea în gradele de salarizare

SECŢIUNEA 1: Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici

Art. 40
(1)Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face în condiţiile Legii nr. 188/1999, cu modificările şi
completările ulterioare, pe baza Metodologiei de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici prevăzute în anexa nr.
3.

(2)În scopul formării unui corp profesionist de funcţionari publici, metodologia de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale funcţionarilor publici stabileşte cadrul general pentru:
a)corelarea obiectivă dintre activitatea funcţionarului public şi cerinţele funcţiei publice;
b)aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului de îndepl inire a
obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv;
c)asigurarea unui sistem motivaţional, prin recompensarea funcţionarilor publici care au obţinut rezultate deosebite, care să determine
creşterea performanţelor profesionale individuale;
d)identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul
îndeplinirii obiectivelor stabilite.

SECŢIUNEA 2: Promovarea funcţionarilor publici

Art. 41
(1)Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare vacante.

(2)Promovarea poate fi:
a)definitivă, atunci când funcţia publică superioară se ocupă prin concurs sau examen, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre;
b)temporară, atunci când funcţia publică de conducere sau, după caz, funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţ ionari
publici se ocupă pe perioadă determinată, în condiţiile legii.

Art. 42
Concursul sau examenul pentru promovare se organizează în limita funcţiilor publice vacante rezervate în scopul promovării pr in planul
de ocupare a funcţiilor publice sau pentru funcţiile publice care devin vacante în cursul anului, astfel:
a)de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru promovarea funcţionarilor publici în funcţii publice, cu excepţia funcţiilor
publice de şef serviciu şi şef birou;
b)de către autorităţile şi instituţiile publice, pentru promovarea funcţionarilor publici în funcţii publice de execuţie sau în funcţii publice
de conducere de şef serviciu ori şef birou.

Art. 43
Concursul sau examenul pentru promovare constă în 3 etape, după cum urmează:
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a)selectarea dosarelor de înscriere;
b)proba scrisă constând în redactarea unei lucrări sau rezolvarea unor teste grilă în prezenţa comisiei de concurs;
c)interviu.

Art. 44
Prevederile art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (2) şi (4), art. 11-17, ale art. 22 şi 24 se aplică în mod corespunzător promovării într-o
funcţie publică superioară.

Art. 45
(1)Funcţionarii publici de execuţie care dobândesc o diplomă de studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activita tea
pot participa la concursul sau examenul pentru promovarea într-o funcţie publică de execuţie vacantă de nivel superior.
(2)Concursul sau examenul se organizează de autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia funcţionarii publici prevăzuţi la alin. (1)
îşi desfăşoară activitatea, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1.

SECŢIUNEA 3: Avansarea în gradele de salarizare

Art. 46
Funcţionarul public avansează în gradele de salarizare corespunzătoare funcţiei publice deţinute, în condiţiile legii.

CAPITOLUL V: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 47

(1)În cazul autorităţilor şi instituţiilor publice care au stabilit funcţii publice potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările ulterioare, persoanele încadrate cu contract individual de muncă în posturi care presupun exercitarea
atribuţiilor de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi numite în
funcţiile publice stabilite şi avizate, până la data de 1 decembrie 2003, în condiţiile legii, cu aplicarea în mod corespunzător a
prevederilor:
a)art. XVII din Legea nr. 161/2003;
b)Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 218/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind reîncadrarea
funcţionarilor publici;
c)art. 5 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale funcţionarilor publici, precum şi de contestare a calificativelor acordate.
(2)Persoanele numite în funcţii publice în condiţiile alin. (1) îşi menţin, până la data intrării în vigoare a legii privind stabilirea
sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici, nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

Art. 48

(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se organizează concurs numai pentru ocuparea funcţiilor publice de
execuţie vacante şi pentru funcţia publică de secretar al comunei, oraşului, municipiului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a
municipiului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.087/2001 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi
examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice, cu respectarea condiţiilor specifice prevăzute în fişa postului şi a condiţiilor de vechime,
necesare participării la concurs, respectiv:
a)pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al oraşului, municipiului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a
municipiului este necesară o vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
b)pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al comunei este necesară o vechime de minimum 2 ani în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
c)pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional "superior" este necesară o vechime de minimum 5 ani în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
d)pentru ocuparea funcţiei publice de grad profesional "principal" este necesară o vechime de minimum 3 ani în specialitatea st udiilor
necesare exercitării funcţiei publice;
e)pentru ocuparea funcţiei publice de grad profesional "asistent" este necesară o vechime de minimum 1 an, 8 luni, respectiv 6 luni în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în funcţie de nivelul studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
(2)Pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie din comisiile de concurs constituite în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.087/2001
va face parte în mod obligatoriu un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Art. 49



9

(1)Pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie în condiţiile art. 48, salariile de
bază pentru anul 2003 se stabilesc prin echivalare cu salariile de bază prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002
privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
228/2003, astfel:
a)salariul de bază pentru funcţia publică de execuţie de grad profesional "superior", clasa I, clasa a II-a şi, respectiv, clasa a III-a este cel
prevăzut pentru funcţia publică de execuţie de categoria A, categoria B, respectiv categoria C, clasa I, gradul 3;
b)salariul de bază pentru funcţia publică de execuţie de grad profesional "principal", clasa I, clasa a II-a şi, respectiv, clasa a III-a este
cel prevăzut pentru funcţia publică de execuţie de categoria A, categoria B, respectiv categoria C, clasa a II -a, gradul 3;
c)salariul de bază pentru funcţia publică de execuţie de grad profesional "asistent", clasa I, clasa a II-a şi, respectiv, clasa a III-a este cel
prevăzut pentru funcţia publică de execuţie de categoria A, categoria B şi, respectiv, categoria C, clasa a III-a, gradul 3.
(2)Salariul de bază pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I grad profesional "principal", "asistent", "debutant" , inspector
clasa I, grad profesional "principal", "asistent", "debutant" şi "auditor" clasa I grad profesional "debutant" se stabileşte în condiţiile alin.
(1), prin raportare la funcţia publică de execuţie de expert. În cazul funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I şi expert clasa I grad
profesional "superior", salariile de bază se stabilesc în condiţiile alin. (1), prin raportare la funcţia publică de execuţie de consilier.

Art. 50
Concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, organizate cu nerespectarea prevederilor
prezentei hotărâri, sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa de contencios administrativ.

Art. 51
În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici coordonează metodologic, monitorizează,
verifică şi controlează aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei hotărâri de către autorităţile şi instituţiile publice.

Art. 52
Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 53
(1)Prevederile art. 6-25, ale art. 41-46, precum şi ale anexei nr. 1 se aplică de la data de 1 ianuarie 2004. Începând cu aceeaşi dată se
abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.087/2001 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor
publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 7 noiembrie 2001.

(2)Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
a)Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu, condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile
funcţionarilor publici debutanţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 7 noiembrie 2001;
b)Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale
funcţionarilor publici, precum şi de contestare a calificativelor acordate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din
7 noiembrie 2001, cu excepţia art. 5 şi 6, care îşi menţin valabilitatea până la data de 31 decembrie 2003.
-****-

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus
Ministru delegat pentru administraţia publică,

Gabriel Oprea
p. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Joszef Birtalan
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Elena Dumitru
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

ANEXA Nr. 1:

CAPITOLUL 1: REGULAMENT de organizare şi desfăşurare a concursurilor

SECŢIUNEA 1: Activităţi premergătoare desfăşurării concursului
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Art. 1
(1)În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor, autorităţile şi instituţiile publice care pot organiza concurs potrivit legii au
obligaţia să solicite avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu cel puţin 45 de zile înainte de data susţinerii concursului.

(2)Solicitarea trebuie să cuprindă următoarele:
a)condiţiile de desfăşurare a concursului, respectiv data până la care se pot depune dosarele de înscriere, autoritatea sau instituţia publică
la care se depun dosarele de înscriere, precum şi data, ora şi locul organizării fiecărei probe a concursului;
b)condiţiile de participare la concurs, respectiv funcţiile publice vacante pentru ocuparea cărora se organizează concursul, condiţiile
prevăzute de lege pentru ocuparea acestor funcţii publice, condiţiile de studii necesare ocupării fiecărei funcţii publice vacante, a lte
condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferentă fiecărei funcţii publice vacante;
c)bibliografia, stabilită de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, pe baza propunerilor
compartimentelor de specialitate;
d)alte menţiuni referitoare la organizarea concursului sau la condiţiile de participare la concurs.
(3)Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia să emită avizul prevăzut la alin. (1) şi să transmită numele, prenumele şi
funcţia deţinută de reprezentantul acesteia în comisia de concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

Art. 2
Pe baza avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înainte cu cel puţin 30 de zile de la data susţinerii concursului, autoritatea
sau instituţia publică organizatoare a concursului are următoarele obligaţii:
a)să constituie comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor;
b)să publice condiţiile de desfăşurare a concursului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
c)să afişeze la sediul autorităţii sau instituţiei publice şi să publice, dacă este cazul, pe pagina de Internet a autorităţii sau instituţiei
publice organizatoare condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate
candidaţilor pentru dosarul de înscriere.

Art. 3
(1)În situaţia în care concursul se organizează de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, condiţiile de participare la concurs se
aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la propunerea autorităţilor şi instituţiilor publice în al
căror stat de funcţii sunt prevăzute funcţiile publice vacante.
(2)În situaţia în care concursul se organizează pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, condiţiile de participare la concurs se aprobă
prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(3)Prevederile art. 2 se aplică în mod corespunzător pentru concursul organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi pentru
concursul organizat pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici.

SECŢIUNEA 2: Atribuţiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretariatului

Art. 4
Comisiile de concurs au următoarele atribuţii principale:
a)selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;
b)stabilesc subiectele pentru proba scrisă;
c)stabilesc planul interviului şi realizează interviul;
d)notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului;
e)transmit compartimentelor de resurse umane, prin secretariatul comisiei, rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor.

Art. 5
Comisiile de soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii principale:
a)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului;
b)transmit, prin secretariatul comisiei, compartimentelor de resurse umane rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

Art. 6
Secretariatul comisiei de concurs are următoarele atribuţii principale:
a)veghează la respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului;
b)întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia;
c)asigură transmiterea rezultatelor concursului compartimentelor de resurse umane, pentru a fi comunicate candidaţilor;
d)îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

Art. 7
Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile prevăzute la art. 6 lit. b) şi c).
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SECŢIUNEA 3: Procedura de desfăşurare a concursului

Art. 8

(1)În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, candidaţii depun la secretariatul
comisiei de concurs dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
a)copia actului de identitate;
b)formularul de înscriere prevăzut la pct. 2 din prezenta anexă;
c)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d)copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
e)cazierul judiciar;
f)adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g)copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
(2)Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
(3)Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei
publice organizatoare a concursului.
(4)În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării concursului, autoritatea sau instituţia publică are
obligaţia de a anunţa prin aceleaşi mijloace de informare prevăzute la art. 2 modificările intervenite în desfăşurarea concursului.

Art. 9
(1)În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 8 alin. (1), comisia de concurs are obligaţia de
a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.
(2)Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează, cu menţiunea "admis" sau "respins", la sediul autorităţii ori instituţiei publice
organizatoare a concursului, în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 10
(1)Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a
candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul funcţiilor publice pentru care se organizează concursul. Pentru ocuparea aceleiaşi
funcţii publice, subiectele vor fi identice în cadrul aceluiaşi concurs.
(2)Comisia de concurs va stabili subiectele şi va alcătui seturile de subiecte pentru proba scrisă, înainte cu două ore de începerea acestei
probe.
(3)În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult 5 zile înainte de proba scrisă,
cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test grilă. Întrebările pentru
fiecare test grilă se stabilesc înainte cu două ore de începerea probei scrise.
(4)În cazul în care, datorită numărului mare de candidaţi, proba scrisă se organizează în mai multe serii de concurs, subiectele se vor
schimba la fiecare serie, cu excepţia situaţiei în care se organizează simultan.
(5)Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila autorităţii sau a
instituţiei publice organizatoare a concursului.

Art. 11
(1)Cu cel puţin 3 ore înainte de începerea probei scrise, la locul desfăşurării acesteia, dacă este cazul, se va afişa repartizarea pe săli a
candidaţilor.
(2)Cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise se va face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formali tăţilor
prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărţ ii
de identitate.
(3)După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în
care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.
(4)Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate
depăşi 3 ore.
(5)La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să
extragă un plic cu subiectele de concurs.
(6)După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor
comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei, respectiv supravegherea desfăşurării probei. În acest caz
candidatul este eliminat din concurs.
(7)În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare
finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor
mijloace de comunicare la distanţă.
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(8)Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (7) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând
încălcarea acestor dispoziţii, va elimina candidatul din sală, va face menţiunea "anulat" pe lucrare şi va consemna cele întâmplate în
procesul-verbal.
(9)Lucrările vor fi redactate, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituţia publică
organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă, în colţul din stânga sus. În situaţia concursurilor organizate pentru
recrutarea înalţilor funcţionari publici, seturile de hârtie vor purta ştampila Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Prima filă, după
înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta, va fi lipită astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se va aplica
ştampila autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
(10)Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul grilă, la expirarea timpului alocat probei
scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Art. 12
(1)Comisia de concurs stabileşte modul de acordare a punctajului pentru proba scrisă, care se afişează la finalizarea acestei probe, la
locul desfăşurării concursului.
(2)Conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice organizatoare a concursului pot stabili, pentru fiecare dintre probele de concurs
prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c) din hotărâre, în funcţie de gradul de interes acordat acestora, o anumită pondere. În acest caz, atât
punctajul final de minimum 100 de puncte prevăzut la art. 11 alin. (1) din hotărâre, cât şi punctajele minime de 50 de puncte necesare
pentru promovarea fiecărei probe prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c) din hotărâre se modifică în mod proporţional.

Art. 13
(1)Interviul se susţine, de regulă, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
(2)Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice
ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.
(3)Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează în anexa la procesul-verbal întocmit de secretariatul comisiei de concurs,
semnată de membrii comisiei şi de candidat.
(4)Cunoaşterea limbilor străine se poate testa în cadrul probei scrise şi, eventual, al interviului.

Art. 14
La finalizarea fiecărei probe a concursului se întocmeşte câte un proces-verbal. La finalizarea concursului se întocmeşte un proces-
verbal care să conţină modul de desfăşurare a concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs.

SECŢIUNEA 4: Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor

Art. 15
(1)Notarea probei scrise sau a interviului se face, de regulă, în termen de 48 de ore, dar nu mai târziu de 3 zile de la data susţinerii
probei.
(2)Acordarea punctajului pentru fiecare probă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de
concurs.

Art. 16
(1)Lucrările scrise se corectează sigilate.
(2)Lucrările scrise care prezintă însemnări în scopul identificării candidaţilor se anulează şi nu vor mai fi notate. Menţiunea "anulat" se
va face atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.
(3)Lucrările scrise, după notarea de către fiecare membru al comisiei de concurs, se desigilează.

Art. 17
(1)Punctajele obţinute, cu menţiunea "admis" sau "respins", se comunică candidaţilor prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei
organizatoare a concursului, în termenul prevăzut la art. 15 alin. (1), dar care să asigure rămânerea a cel puţin 24 de ore până la
susţinerea următoarei probe, după rezolvarea unor eventuale contestaţii.
(2)Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre
candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar promovării.
(3)La punctaje egale, are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, are
prioritate cel care are specializări în domeniul funcţiei publice pentru care a candidat.
(4)Comunicarea punctajelor şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului, în termen de
maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Art. 18
Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal în care se va menţiona, pentru
fiecare candidat, punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului, în vederea unor eventuale contestaţii. Centralizatorul nominal se
semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.
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SECŢIUNEA 5: Soluţionarea contestaţiilor

Art. 19
După afişarea rezultatelor obţinute la concurs, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de 24 de ore de la data afişării
punctajelor pentru fiecare probă a concursului, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea
decăderii din acest drept.

Art. 20
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza anexa la procesul-verbal întocmit în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (3), precum şi
procesele-verbale întocmite în condiţiile prevăzute de art. 14, va acorda punctajele pentru fiecare dintre cele două probe şi va aproba
contestaţia modificând punctajul final acordat de comisia de concurs în situaţia în care:
a)constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă;
b)constată că există o diferenţă mai mare de 10 puncte/probă între punctajele acordate de comisia de concurs şi comisia de soluţionare a
contestaţiilor.

Art. 21
Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:
a)dacă în urma analizării contestaţiei se constată că punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă;
b)dacă între punctajul acordat de comisia de concurs şi cel apreciat de comisia de soluţionare a contestaţiilor nu este o diferenţă mai
mare de 10 puncte/probă;
c)dacă punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor este mai mic decât punctajul acordat de comisia de concurs.

Art. 22
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a concursului,
imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Art. 23
În cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

CAPITOLUL 2: FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Autoritatea/instituţia publică ...................................................

Funcţia publică solicitată
Date personale

Numele: Prenumele:
Adresa: Nr. de telefon:
Data naşterii: Locul naşterii:
Starea civilă: Copii:
Stagiul militar:
Studii generale şi de specialitate:
Studii medii liceale sau postliceale:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii superioare de scurtă durată:
Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii superioare de lungă durată:
Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:
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Instituţia Perioada Diploma obţinută

Alte tipuri de studii:
Instituţia Perioada Diploma obţinută

Limbi străine (slab, bine, foarte bine)*):
Scris Citit Vorbit

*) Se va menţiona şi limba maternă, acolo unde este cazul.
Cunoştinţe operare calculator:
Cariera profesională:

Perioada Instituţia/Firma Funcţia deţinută Principalele responsabilităţi

Detalii despre ultimul loc de muncă (se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este
cazul):
Persoane de contact pentru recomandări:

Numele şi prenumele Instituţia Funcţia Nr. de telefon

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest
formular sunt adevărate, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare, şi nu mă aflu în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege pentru funcţionarii
publici.
Data .................
Semnătura ......................

ANEXA Nr. 2:

CAPITOLUL 1: PROCEDURA DE EVALUARE a activităţii funcţionarilor publici debutanţi

Art. 1
(1)Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant se face în termen de 5 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de stagiu, de
regulă, de către conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea, denumit în continuare evaluator.
(2)În mod excepţional, în cazul autorităţilor sau instituţiilor publice a căror structură nu este detaliată pe compartimente sau în cadrul
cărora nu există un funcţionar public de conducere care să coordoneze compartimentul, evaluatorul este funcţionarul public cu cea mai
înaltă funcţie publică de conducere, desemnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
(3)Evaluatorul desemnat în condiţiile alin. (2) nu poate avea şi calitatea de îndrumător.

Art. 2
(1)Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant constă în aprecierea modului de dobândire a cunoştinţelor teoretice şi a
deprinderilor practice necesare îndeplinirii atribuţiilor aferente unei funcţii publice, a cunoaşterii specificului activităţ ii autorităţii sau
instituţiei publice şi a exigenţelor administraţiei publice.

(2)Evaluarea activităţii funcţionarilor publici debutanţi se face pe baza:
a)referatului întocmit de îndrumător;
b)raportului de stagiu întocmit de funcţionarul public debutant;
c)raportului de evaluare întocmit de evaluator.

Art. 3
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(1)Referatul prevăzut al art. 2 alin. (2) lit. a) se întocmeşte cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu şi cuprinde
următoarele elemente:
a)descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public debutant;
b)aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public debutant în modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
c)conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului;
d)concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu şi recomandări privind definitivarea acesteia.
(2)Referatul va fi întocmit potrivit modelului prezentat la pct. 2 din prezenta anexă şi va fi înaintat conducătorului compartimentului în
care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant.

Art. 4
(1)În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu al îndrumătorului, acesta întocmeşte referatul pentru perioada de
stagiu parcursă de funcţionarul public debutant până în acel moment.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice numeşte, la propunerea conducătorului
compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant, un alt funcţionar public definitiv, în calitate de
îndrumător, pentru perioada de stagiu rămasă neefectuată.
(3)Referatul întocmit în condiţiile alin. (1) se înaintează conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul
public debutant şi este avut în vedere la evaluarea acestuia la terminarea perioadei de stagiu.

Art. 5
Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător în situaţia sancţionării disciplinare a îndrumătorului cu una dintre sancţiunile prevăzute
la art. 70 alin. (3) lit. b)-e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6
(1)La terminarea perioadei de stagiu funcţionarul public debutant completează raportul de stagiu, al cărui model este prezentat la pct. 3
din prezenta anexă.
(2)Raportul de stagiu cuprinde descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public debutant pe parcursul perioadei de stagiu, prin
prezentarea atribuţiilor de serviciu, a modalităţilor de îndeplinire a acestora, precum şi eventualele dificultăţi întâmpinate.
(3)Raportul de stagiu se înaintează de către funcţionarul public debutant evaluatorului.

Art. 7
(1)Pentru evaluarea activităţii funcţionarului public debutant, evaluatorul întocmeşte raportul de evaluare a perioadei de stagiu, al cărui
model este prevăzut la pct. 4 din prezenta anexă.

(2)Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu, evaluatorul:
a)analizează referatul întocmit de îndrumător şi raportul de stagiu completat de funcţionarul public debutant;
b)notează criteriile de evaluare în funcţie de gradul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
c)stabileşte calificativul de evaluare;
d)face propuneri cu privire la numirea într-o funcţie publică definitivă sau eliberarea din funcţia publică.

Art. 8
Criteriile de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant sunt:
a)cunoaşterea reglementărilor specifice domeniului de activitate;
b)cunoaşterea principiilor care guvernează administraţia publică şi a raporturilor administrative din cadrul autorităţii sau instituţiei
publice;
c)capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
d)adaptabilitate şi flexibilitate în îndeplinirea atribuţiilor;
e)raţionamentul, respectiv aptitudinea de a distinge corect între diverse opţiuni în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
f)comunicare, respectiv uşurinţă în transmiterea ideilor, în scris şi verbal, fluenţă în scris, incluzând capacitatea de a scrie clar şi concis;
g)capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă,
de a sprijini activitatea echipei în realizarea obiectivelor acesteia;
h)conduita în timpul serviciului;
i)alte calităţi care îl recomandă pentru cariera de funcţionar public.

Art. 9

(1)Notarea criteriilor de evaluare şi stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel:
a)criteriile de evaluare se notează de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mică, iar nota 5 fiind cea mai mare. Nota exprimă aprecierea
îndeplinirii fiecărui criteriu de evaluare în realizarea atribuţiilor de serviciu;
b)se face media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare şi se obţine o notă finală;
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c)calificativul de evaluare se obţine transformând nota finală, după cum urmează: între 1,00-3,00 - necorespunzător; între 3,01-5,00 -
corespunzător.

(2)Semnificaţia calificativelor de evaluare este următoarea:
a)necorespunzător - funcţionarul public debutant nu a făcut dovada cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare exercitării
funcţiei publice;
b)corespunzător - funcţionarul public debutant a făcut dovada că deţine cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice necesare exercitării
funcţiei publice.

Art. 10
Evaluatorul consemnează în raportul de evaluare a perioadei de stagiu:
a)propunerea privind numirea funcţionarului public debutant într-o funcţie publică definitivă, în situaţia în care calificativul de evaluare
este "corespunzător";
b)propunerea de eliberare din funcţie, în condiţiile legii, în situaţia în care funcţionarul public debutant a obţinut calificativul
"necorespunzător".

Art. 11
(1)Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunoştinţă funcţionarului public debutant în termen de 3 zile lucrătoare de la
completare.
(2)Funcţionarul public debutant nemulţumit de rezultatul evaluării poate contesta, în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării la
cunoştinţă, calificativul de evaluare la funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului. În situaţia prevăzută la art. 1 alin. (2)
contestaţia se depune la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Art. 12
(1)Funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului ori, după caz, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice analizează raportul de
evaluare a perioadei de stagiu, referatul întocmit de îndrumător şi raportul de stagiu redactat de funcţionarul public debutant.
(2)Raportul de evaluare a perioadei de stagiu poate fi modificat conform deciziei funcţionarului public ierarhic superior ori, după caz, a
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, în situaţia în care constată că aprecierile consemnate nu corespund reali tăţii.
(3)Raportul de evaluare a perioadei de stagiu, modificat în condiţiile alin. (2), este adus la cunoştinţă funcţionarului public debutant în
termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiei.

Art. 13
Funcţionarul public debutant nemulţumit de rezultatul contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile
legii.

CAPITOLUL 2: Modelul referatului îndrumătorului
Autoritatea/Instituţia publică ..............................
REFERAT
Numele şi prenumele funcţionarului public debutant .................................
Funcţia publică ........................................................
Compartimentul .......................................................
Perioada de stagiu: de la ................... la ...................
Data completării ..................
Descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public debutant:
Aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public debutant în modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu:
Conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului:
Concluzii ................................................................
Recomandări ..........................................................
Numele şi prenumele îndrumătorului ........................
Funcţia publică .......................................................
Semnătura ...........................

CAPITOLUL 3: Modelul raportului de stagiu
Autoritatea/Instituţia publică ....................................
RAPORT DE STAGIU
Numele şi prenumele funcţionarului public debutant .......................
Funcţia publică (debutant) .......................................
Perioada de stagiu: de la ............... la ......................
Atribuţiile de serviciu*):
*) Se vor trece atribuţiile prevăzute în fişa postului.
Alte atribuţii*):
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*) Se vor preciza atribuţiile stabilite de şeful ierarhic sau alte persoane cu funcţii de conducere.
Cursuri de specializare/alte forme de perfecţionare*):
*) Se vor indica doar cele urmate pe parcursul perioadei de stagiu.
Activităţi din afara instituţiei în care s-a implicat:
Alte activităţi*):
*) Se vor indica, dacă este cazul, articolele sau lucrările publicate, comunicări ştiinţifice etc.
Descrierea activităţii desfăşurate pe parcursul perioadei de stagiu:
Dificultăţi întâmpinate pe parcursul perioadei de stagiu:
Data întocmirii ....................
Semnătura ................................

4.Modelul raportului de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant
Autoritatea/Instituţia publică ..........................
RAPORT DE EVALUARE A PERIOADEI DE STAGIU
Numele şi prenumele funcţionarului public debutant ............................
Funcţia publică ......................................................
Compartimentul .....................................................
Perioada de stagiu: de la ............... la .....................
Data evaluării ......................

Nr. crt. Criterii de evaluare Nota
1. Cunoaşterea reglementărilor specifice domeniului de activitate
2. Cunoaşterea specificului administraţiei publice
3. Capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu
4. Adaptabilitatea şi flexibilitatea în îndeplinirea atribuţiilor
5. Raţionament
6. Comunicare
7. Capacitatea de a lucra în echipă
8. Conduita în timpul serviciului

Calificativ de evaluare ........................
Propuneri .............................
Recomandări ........................
Numele şi prenumele evaluatorului .............................
Funcţia publică ..................................
Data întocmirii ...................................
Semnătura .........................................

ANEXA Nr. 3:

CAPITOLUL 1: METODOLOGIE DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici

SECŢIUNEA 1: Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie

Art. 1
(1)Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui funcţionar public, în raport cu realizarea
obiectivelor individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului.
(2)Principalele elemente care trebuie avute în vedere la întocmirea fişei postului sunt cuprinse în modelul prevăzut la pct. 2 d in prezenta
anexă.

Art. 2
(1)Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează prin raportarea criteriilor de per formanţă la
gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată.

(2)Obiectivele individuale trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a)să fie specifice activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică;
b)să fie cuantificabile - să aibă o formă concretă de realizare;
c)să fie prevăzute cu termene de realizare;
d)să fie realiste - să poată fi aduse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute şi cu resursele alocate;
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e)să fie flexibile - să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în priorităţile autorităţii sau instituţiei publice.
(3)Revizuirea obiectivelor individuale se poate face trimestrial. Modificările se consemnează într-un document semnat şi datat de
evaluator şi de funcţionarul public care urmează să fie evaluat. Documentul va fi anexat la raportul de evaluare.
(4)Criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se aprobă
prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5)Criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru
anul 2003 sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 8/2002 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă pe
baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2002.

Art. 3
(1)Perioada evaluată este cuprinsă între data de 1 decembrie a anului anterior evaluării şi 1 decembrie a anului în curs.
(2)Perioada de evaluare este cuprinsă între datele de 1 decembrie şi 31 decembrie ale anului pentru care se evaluează performanţele
profesionale individuale ale funcţionarilor publici.

(3)În mod excepţional evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face şi în cursul perioadei
evaluate, în următoarele cazuri:
a)atunci când pe parcursul perioadei evaluate raporturile de serviciu ale funcţionarului public încetează, se suspendă sau se modifică, în
condiţiile legii. În acest caz funcţionarul public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea
raporturilor de serviciu. La obţinerea calificativului anual va fi avut în vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor prevăzute în fişa
postului, şi calificativul obţinut înainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu;
b)atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, raporturile de serviciu ale funcţionarului public care ocupă o funcţie publică de
conducere sau o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici încetează, se suspendă sau se modifică, în
condiţiile legii. În acest caz funcţionarul public de conducere are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modi ficarea
raporturilor de serviciu ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raporturilor de
serviciu, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din subordine. Calificativul acordat se
va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora;
c)atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, funcţionarul public dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie
promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie publică corespunzătoare studiilor absolvite.
(4)Pentru a fi realizată evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale, funcţionarul public trebuie să fi desfăşurat o activitate
de cel puţin 6 luni în funcţii publice, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3).
(5)Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de
interese privind funcţionarii publici.

Art. 4
(1)Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se realizează de către evaluator.

(2)În sensul prezentei metodologii, are calitatea de evaluator:
a)funcţionarul public de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public de
execuţie sau care coordonează activitatea acestuia;
b)funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru
funcţionarul public de conducere;
c)înaltul funcţionar public, pentru funcţionarii publici de conducere din subordine sau pentru funcţionarii publici de execuţie , atunci când
aceştia îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor compartimente care nu sunt coordonate de un funcţionar public de conducere, respectiv
demnitarul, pentru funcţionarii publici care sunt în subordinea directă a acestuia;
d)primarul, pe baza propunerii consiliului local, pentru secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a
municipiilor.

Art. 5
Procedura de evaluare se realizează în următoarele 3 etape:
a)completarea raportului de evaluare de către evaluator;
b)interviul;
c)contrasemnarea raportului de evaluare.

Art. 6

(1)În vederea completării raportului de evaluare, evaluatorul:
a)analizează îndeplinirea obiectivelor individuale fixate;
b)notează criteriile de performanţă în funcţie de importanţa acestora;
c)stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
d)consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice
alte observaţii pe care le consideră relevante.
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(2)Formatul standard al raportului de evaluare este prevăzut la pct. 3 din prezenta anexă.

Art. 7

(1)Notarea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă se face parcurgându-se următoarele etape:
a)fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului respectiv, din punct de vedere
cantitativ, calitativ şi al termenului în care a fost realizat;
b)pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fi ecărui
obiectiv;
c)fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea
obiectivelor individuale stabilite;
d)pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă se face media aritmetică a notelor acordate pent ru
îndeplinirea fiecărui criteriu.
(2)Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.

Art. 8
Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:
a)între 1,00-1,50 - nesatisfăcător;
b)între 1,51-2,50 - satisfăcător;
c)între 2,51-3,50 - bun;
d)între 3,51-4,50 - foarte bun;
e)între 4,51-5,00 - excepţional.

Art. 9
Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi funcţionarul public, în
cadrul căruia:
a)se aduc la cunoştinţă funcţionarului public evaluat consemnările făcute de evaluator în raportul de evaluare;
b)în cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie asupra consemnărilor făcute, comentariile
funcţionarului public se consemnează în raportul de evaluare. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dacă se ajunge la un punct
de vedere comun;
c)se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de funcţionarul public evaluat.

Art. 10
(1)Raportul de evaluare se înaintează contrasemnatarului.

(2)În sensul prezentei metodologii, are calitatea de contrasemnatar:
a)funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice. În mod
excepţional, în cazul în care, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, nu există un funcţionar public ierarhic
superior evaluatorului, va fi desemnat contrasemnatar funcţionarul public care deţine cea mai înaltă funcţie publică din autoritatea sau
instituţia publică respectivă, iar atunci când nu este posibil, contrasemnatar va fi adjunctul conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice;
b)prefectul, pentru secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor.

(3)Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului în următoarele cazuri:
a)aprecierile consemnate nu corespund realităţii;
b)între evaluator şi funcţionarul public evaluat există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord.
(4)Raportul de evaluare modificat în condiţiile alin. (3) se aduce la cunoştinţă funcţionarului public.

Art. 11
(1)Funcţionarii publici nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
(2)Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către funcţionarul public evaluat a
calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
(3)Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei.
(4)Funcţionarul public nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instanţei de
contencios administrativ, în condiţiile legii.

SECŢIUNEA 2: Reguli specifice privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici

Art. 12
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Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici se face de către o comisie formată din 5 personalităţi,
respectiv un preşedinte şi 4 membri, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 13

(1)Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici constă în aprecierea, pe baza raportului de
activitate al înaltului funcţionar public, a:
a)modului şi a gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
b)modului de îndeplinire a obiectivelor şi a performanţelor obţinute de structurile conduse;
c)propunerilor privind eficientizarea activităţii structurilor conduse, prin identificarea deficienţelor în activitate şi a modului de el iminare
a acestora.
(2)Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea înalţii funcţionari publici vor întocmi un
raport, cu referire la componentele raportului de activitate, prevăzute la alin. (1).

Art. 14

(1)Evaluarea se face pe baza raportului de activitate întocmit de înaltul funcţionar public şi a raportului conducătorului autor ităţii
sau instituţiei publice, parcurgând următoarele etape:
a)fiecare componentă a raportului de activitate prevăzută la art. 13 se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea din punct
de vedere cantitativ, calitativ şi al termenului în care a fost realizat obiectivul;
b)pentru a obţine nota acordată pentru evaluarea activităţii se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea celor
prevăzute la art. 13.
(2)Prevederile art. 8 se aplică în mod corespunzător şi notelor acordate în condiţiile alin. (1).

Art. 15
Înalţii funcţionari publici nemulţumiţi de calificativul obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale se pot adresa instanţei
de contencios administrativ, în condiţiile legii.

CAPITOLUL 2: Model pentru fişa postului

Autoritatea sau instituţia publică ........................

Aprob,
Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice,

Direcţia generală ..............................................
Direcţia ...........................................................
Serviciul ..........................................................
Biroul/Compartimentul .....................................
FIŞA POSTULUI
Nr. ......................
Denumirea postului ...........................................................................................................
Nivelul postului
Funcţia publică corespunzătoare categoriei ........................................................................
Scopul principal al postului*) .............................................................................................
Identificarea funcţiei publice
Denumire ..........................................................................................................................
Clasă ................................................................................................................................
Gradul profesional**) ........................................................................................................
Vechimea în specialitate necesară***) ................................................................................
Condiţii specifice privind ocuparea postului:
Studii de specialitate ...........................................................................................................
Perfecţionări (specializări) ...................................................................................................
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) ....................................
Limbi străine****) (necesitate şi grad de cunoaştere) ..........................................................
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare ...................................................................................
Cerinţe specifice (de exemplu, călătorii frecvente, delegări, detaşări) ....................................
Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) ..........
Atribuţii*****) ...................................................................................................................
Limite de competenţă******) .............................................................................................
Delegarea de atribuţii ...........................................................................................................
Sfera relaţională:
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1.Intern:

a)Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de ............................................................................................................
- superior pentru ..................................................................................................................
b)Relaţii funcţionale: ............................................................................................................
c)Relaţii de control: .............................................................................................................
d)Relaţii de reprezentare: .....................................................................................................

2.Extern:
a)cu autorităţi şi instituţii publice: ...........................................................................................
b)cu organizaţii internaţionale: ...............................................................................................

c)cu persoane juridice private: ..............................................................................................
Întocmit de*******):
Numele şi prenumele .............................................................................................................
Funcţia publică de conducere ................................................................................................
Semnătura ..............................
Data întocmirii .................
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
Numele şi prenumele ......................................
Semnătura ..............................
Data ................................
Avizat de********):
Numele şi prenumele ......................................
Funcţia publică de conducere .........................
Semnătura ..............................
Data ................................
_____
*) Se vor indica necesitatea existenţei postului şi contribuţia pe care acesta o are în cadrul autorităţii sau instituţiei publice.
**) Dacă este cazul.
***) Se stabileşte pe baza prevederilor legale.
****) Şi limba minorităţilor naţionale, acolo unde este cazul.
*****) Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu speci ficul funcţiei
publice. Gradul de complexitate şi dificultate va creşte treptat în funcţie de gradul profesional, pentru funcţiile publice de execuţie, sau
de nivelul competenţei manageriale, pentru funcţiile publice de conducere şi pentru funcţiile publice corespunzătoare categor iei înalţilor
funcţionari publici.
******) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.
*******) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.
********) Se avizează de superiorul conducătorului compartimentului.

CAPITOLUL 3: Modelul raportului de evaluare
RAPORT DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici
Numele şi prenumele ...............................
Funcţia publică ........................................
Gradul de salarizare .................................
Data ultimei promovări .............................
Perioada evaluată: de la ................ la .......................
Studii: ......................................................................
Programe de instruire*): ...........................................
_____
*) Urmate în perioada evaluată.

Nr. crt. Obiective % din timp Termen de realizare Realizat (pondere)
- % - Notare

Nota pentru îndeplinirea obiectivelor ...........................
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Criteriile de performanţă*)
........................................
........................................

Note Comentarii

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă .......................
Nota finală a evaluării ............................
Calificativ final al evaluării |__________|
Referat*)
*) Se completează de evaluator.
Rezultate deosebite:
Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată:
Alte observaţii:
Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

Nr. crt. Obiective % din timp Termen de realizare

Programe de instruire recomandate a fi urmate:
Comentariile funcţionarului public evaluat:
Semnătura funcţionarului public evaluat ..............................
Data ........................
Semnătura evaluatorului .........................
Numele şi prenumele .............................
Funcţia publică ..............................
Data ........................
Comentariile persoanei care contrasemnează: ............................
Semnătura ..............................
Numele şi prenumele ..............................
Funcţia publică .............................
Data ........................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 757 din data de 29 octombrie 2003
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HOTĂRÂRE nr. 1210 din 14 octombrie 2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor
paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice
În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. XXIII lit. b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările
ulterioare, precum şi al art. 60 şi al art. 72 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
Prezenta hotărâre reglementează modul de constituire, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale comisiilor de discipl ină şi ale
comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Art. 2
Comisiile de disciplină şi comisiile paritare se organizează şi funcţionează în condiţiile prezentei hotărâri.

CAPITOLUL II: Organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină

SECŢIUNEA 1: Constituirea şi componenţa comisiilor de disciplină

Art. 3
(1)În cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice se constituie, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice,
comisia de disciplină, care cercetează faptele sesizate ca abateri disciplinare şi propune sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor
publici care le-au săvârşit.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comisia de disciplină se poate constitui pentru mai multe autorităţi sau instituţii publice
în cazul în care, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice respective, există mai puţin de 12 funcţionari publici, astfel:
a)din membrii desemnaţi din cadrul instituţiei publice respective şi din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în subordinea sau sub
autoritatea căreia este organizată potrivit legii;
b)pentru două sau mai multe consilii locale.
(3)Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici se constituie prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(4)Comisia de disciplină organizată în condiţiile alin. (2) lit. a) se constituie prin actul administrativ al conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice căreia îi este subordonată sau sub autoritatea căreia este organizată instituţia publică pentru care nu se poate constitui
comisia de disciplină.
(5)Comisia de disciplină organizată în condiţiile alin. (2) lit. b) se constituie ca urmare a stabilirii, prin hotărâre a consil iului local, la
propunerea primarului, a reprezentanţilor fiecărui consiliu local în cadrul comisiei de disciplină comune.

Art. 4
(1)Comisia de disciplină este compusă dintr-un preşedinte şi 4 membri titulari.
(2)Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici este compusă dintr-un preşedinte şi 6 membri titulari.

Art. 5

(1)Membrii titulari ai comisiei de disciplină constituite la nivelul unei autorităţi sau instituţii publice sunt desemnaţi astfel :
a)2 membri, de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
b)2 membri, de către organizaţia sindicală reprezentativă a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

(2)Membrii titulari ai comisiei de disciplină comune pentru mai multe autorităţi sau instituţii publice sunt desemnaţi cu respectarea
următoarelor condiţii:
a)comisia de disciplină să fie compusă dintr-un număr egal de reprezentanţi ai fiecărei autorităţi sau instituţii publice pentru care se
constituie;
b)numărul reprezentanţilor desemnaţi de către conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice pentru care se constituie comisia de
disciplină să fie egal cu numărul reprezentanţilor desemnaţi de către organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici din
cadrul acestor autorităţi sau instituţii publice.



2

(3)În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat, reprezentanţii vor fi desemnaţi
prin votul majorităţii funcţionarilor publici din respectiva autoritate sau instituţie publică. Alegerea reprezentanţilor funcţionarilor publici
se face prin vot secret.
(4)Pentru fiecare comisie de disciplină se vor desemna cel puţin 2 membri supleanţi, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2) sau, după
caz, ale art. 3 alin. (3).

Art. 6
(1)În cazul comisiei de disciplină constituite la nivelul unei autorităţi sau instituţii publice, desemnarea preşedintelui comisiei de
disciplină şi a supleantului acestuia se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în urma consultării cu organizaţia
sindicală reprezentativă ori cu funcţionarii publici din aparatul propriu, dacă aceştia nu sunt organizaţi în sindicat sau dacă sindicatul nu
este reprezentativ. Supleantul preşedintelui comisiei de disciplină nu se desemnează din rândul membrilor titulari sau al membrilor
supleanţi ai comisiei de disciplină.
(2)În cazul comisiei de disciplină comune pentru mai multe autorităţi sau instituţii publice, preşedintele comisiei de disciplină şi
supleantul acestuia se desemnează în condiţiile alin. (1), pe baza propunerii comune a conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice
sau, după caz, a primarilor unităţilor administrativ teritoriale respective.
(3)Preşedintele comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici şi supleantul acestuia se desemnează prin decizie a primului-
ministru, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Art. 7
Nerespectarea procedurii prevăzute la art. 3-6 poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu
modificările ulterioare.

Art. 8
(1)Mandatul preşedintelui şi al membrilor comisiei de disciplină este de 3 ani. Mandatul poate fi reînnoit o singură dată.
(2)Preşedintele şi membrii comisiei de disciplină îşi exercită mandatul de la data emiterii actului administrativ de constituire a comisiei de
disciplină până la data expirării duratei acestuia sau înainte de termen, în condiţiile art. 15.
(3)Cu 30 de zile lucrătoare înainte de data expirării mandatului membrilor comisiei de disciplină, se va proceda la constituirea viitoarei
comisii de disciplină, în condiţiile prezentei hotărâri.

Art. 9
(1)Pot fi membri în comisia de disciplină numai funcţionarii publici definitivi care au o probitate morală recunoscută.

(2)Nu poate fi membru în comisia de disciplină funcţionarul public care se află în una dintre următoarele situaţii de
incompatibilitate:
a)este soţ, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice;
b)este membru al comisiei paritare;
c)a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea disciplinară nu a fost radiată, în condiţiile legii.
(3)Prevederile alin. (2) lit. b) nu se aplică în cazul autorităţilor sau al instituţiilor publice care au până la 12 funcţionari publici.
(4)În vederea stabilirii situaţiei de incompatibilitate a unui membru al comisiei de disciplină, acesta va prezenta, la solicitarea
conducătorului autorităţii respective, cazierul administrativ şi o copie a dosarului profesional.
(5)Preşedintele, membrii şi secretarul comisiei de disciplină, pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de disciplină, au dreptul la
un spor lunar de 5 % care se aplică la salariul de bază al fiecăruia şi se acordă în lunile în care comisia de disciplină îşi desfăşoară
activitatea. Sporul se acordă de către autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia este organizată comisia de discipl ină.

Art. 10

(1)Poate fi desemnat preşedinte al comisiei de disciplină un funcţionar public definitiv care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)este funcţionar public din clasa I;
b)are, de regulă, studii superioare juridice sau administrative;
c)are o probitate morală recunoscută;
d)nu se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 9 alin. (2).
(2)Aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) şi b) nu este obligatorie în cazul autorităţilor şi instituţiilor publice care au până la 12 funcţionari
publici.

Art. 11

(1)Mandatul de membru al comisiei de disciplină se suspendă de drept în următoarele situaţii:
a)a fost detaşat în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice;
b)a săvârşit o faptă care constituie obiectul sesizării comisiei de disciplină;
c)s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva membrului comisiei de disciplină.
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(2)Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplină se constată prin raportul comisiei de disciplină, care se aduce de îndată
la cunoştinţă persoanei prin al cărei act administrativ a fost constituită comisia de disciplină.

Art. 12

(1)Mandatul de membru al comisiei de disciplină se suspendă, la cerere, în următoarele situaţii:
a)se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 9 alin. (2);
b)s-a pronunţat în orice mod cu privire la fapta sesizată, anterior soluţionării cauzei;
c)este soţ, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată şi se află pe rolul comisiei
de disciplină.
(2)Cererea de suspendare se formulează în scris de orice persoană care poate dovedi existenţa situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi se
înaintează preşedintelui comisiei de disciplină.
(3)În termen de 3 zile de la înregistrarea cererii de suspendare, comisia de disciplină se va pronunţa cu privire la existenţa situaţiilor
prevăzute la alin. (1), precum şi cu privire la suspendarea mandatului.
(4)Cererea de suspendare se poate formula în scris şi de către membrul comisiei de disciplină aflat în una dintre situaţiile prevăzute la
alin. (1) şi se înaintează preşedintelui comisiei.
(5)Cererea de suspendare produce efecte după două zile de la data constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la al in. (1) prin
raportul comisiei de disciplină. Raportul comisiei de disciplină se aduce de îndată la cunoştinţă persoanei prin al cărei act administrativ a
fost constituită comisia de disciplină.

Art. 13
Preşedintele comisiei de disciplină va lua măsuri de înlocuire a membrului titular suspendat în condiţiile art. 11 şi 12 cu un membru
supleant.

Art. 14
Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplină durează până la încetarea cauzei care a determinat suspendarea.

Art. 15

(1)Mandatul de membru al comisiei de disciplină încetează înainte de termen, în următoarele situaţii:
a)renunţarea la calitatea de membru;
b)a fost suspendat din funcţia publică pe o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările
şi completările ulterioare;
c)a fost transferat în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice;
d)i-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
e)i s-a aplicat o sancţiune disciplinară;
f)a fost sancţionat cu închisoare contravenţională.
(2)Cererea de renunţare la calitatea de membru se înaintează preşedintelui comisiei de disciplină şi produce efecte după 5 zile de la
înregistrare, dacă preşedintele comisiei de disciplină, de comun acord cu solicitantul, nu a stabilit un termen mai scurt.
(3)Încetarea mandatului de membru al comisiei de disciplină se constată printr-un raport al acesteia, care se aduce de îndată la cunoştinţă
persoanei prin al cărei act administrativ a fost constituită comisia de disciplină.

Art. 16
(1)Prevederile art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 14 şi ale art. 15 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru mandatul
preşedintelui comisiei de disciplină. Cererea de suspendare a mandatului preşedintelui comisiei de disciplină şi cererea de renunţare la
această calitate se înaintează persoanei prin al cărei act administrativ a fost constituită comisia de disciplină.
(2)Suspendarea de drept a mandatului preşedintelui comisiei de disciplină se constată de către persoana prin al cărei act administrativ a
fost constituită comisia de disciplină. Persoana prin al cărei act administrativ a fost constituită comisia de disciplină verifică existenţa
situaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi emite actul prin care constată suspendarea de drept a preşedintelui comisiei de disciplină.
(3)Cererea de suspendare se formulează în scris de orice persoană care poate dovedi existenţa situaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1).
Cererea de suspendare poate fi formulată şi de către preşedintele comisiei de disciplină, dacă se află în una dintre si tuaţiile prevăzute la
art. 12 alin. (1). Cererea de suspendare se adresează persoanei prin al cărei act administrativ a fost constituită comisia de disciplină, care
verifică dacă în cuprinsul cererii se regăseşte vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) şi emite actul prin care constată
suspendarea preşedintelui comisiei de disciplină.

Art. 17
(1)În cazul suspendării sau încetării mandatului unui membru al comisiei de disciplină, atribuţiile acestuia se vor exercita de un membru
supleant.
(2)În cazul suspendării sau încetării mandatului preşedintelui comisiei de disciplină, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de supleantul
prevăzut la art. 6 alin. (1).
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(3)În cazul în care comisia de disciplină nu poate fi constituită prin utilizarea membrilor supleanţi sau, după caz, a supleantului
preşedintelui, se va proceda la desemnarea altor membri sau membri supleanţi ori a preşedintelui sau a supleantului acestuia, după caz, în
condiţiile prezentei hotărâri.

Art. 18
(1)Comisia de disciplină are un secretar titular şi un secretar supleant, numiţi prin actul administrativ de constituire a comisiei de
disciplină, care au, de regulă, studii superioare juridice sau administrative. Secretarul titular şi supleantul acestuia nu sunt membri ai
comisiei de disciplină.
(2)Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător şi pentru secretarul titular şi supleantul acestuia.
(3)Secretarul titular şi secretarul supleant ai comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici se numesc prin decizie a primului-
ministru.
(4)În cazul în care secretarul comisiei de disciplină se află în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile, va fi înlocuit de secretarul
supleant.

SECŢIUNEA 2: Atribuţiile şi activitatea comisiei de disciplină

Art. 19
Activitatea comisiilor de disciplină are la bază următoarele principii:
a)prezumţia de nevinovăţie, conform căruia se prezumă că funcţionarul public este nevinovat atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;
b)garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul funcţionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi în
apărarea sa şi de a fi asistat de un apărător sau de a fi reprezentat;
c)celeritatea procedurii, care presupune obligaţia comisiei de disciplină de a proceda fără întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea
drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de lege şi de prezenta hotărâre;
d)contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a se exprima cu privire la orice
act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;
e)proporţionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii
acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă să fie aplicată;
f)legalitatea sancţiunii, conform căruia comisia de disciplină nu poate propune decât sancţiunile disciplinare prevăzute de lege;
g)unicitatea sancţiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară .

Art. 20
Comisia de disciplină are următoarele atribuţii principale:
a)cercetează abaterile disciplinare pentru care a fost sesizată;
b)propune aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 70 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
c)propune menţinerea, modificarea sau anularea sancţiunii disciplinare aplicate în condiţiile prevăzute la art. 71 alin. (1) din Legea nr.
188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care această măsură a fost contestată la conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice;
d)întocmeşte rapoarte cu privire la fiecare cauză pentru care a fost sesizată, pe care le înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice.

Art. 21
Preşedintele comisiei de disciplină are următoarele atribuţii principale:
a)stabileşte locul, data şi ora când au loc şedinţele comisiei de disciplină;
b)conduce şedinţele comisiei de disciplină;
c)coordonează activitatea comisiei de disciplină şi a secretarului acesteia;
d)reprezintă comisia de disciplină în faţa conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, a altor autorităţi sau instituţii publice, Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi în faţa oricărei alte persoane fizice sau juridice.

Art. 22
Secretarul comisiei de disciplină are următoarele atribuţii principale:
a)înregistrează sesizarea referitoare la fapta funcţionarului public;
b)convoacă, la cererea preşedintelui comisiei de disciplină, membrii comisiei de disciplină, funcţionarul public a cărui faptă formează
obiectul dosarului, persoana care a făcut sesizarea şi persoanele care urmează să fie audiate;
c)redactează şi semnează alături de membrii comisiei de disciplină şi de preşedintele acesteia, procesul-verbal al şedinţelor comisiei de
disciplină;
d)redactează şi semnează, alături de membrii comisiei de disciplină şi de preşedintele acesteia, actele emise de comisia de disciplină şi le
înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;
e)ţine evidenţele sesizărilor şi ale rapoartelor şi efectuează alte lucrări necesare în vederea desfăşurării activităţii comisiei de disciplină.
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SECŢIUNEA 3: Modul de sesizare şi procedura de lucru a comisiilor de disciplină

Art. 23
(1)Sesizarea îndreptată împotriva unui funcţionar public se adresează comisiei de disciplină din cadrul autorităţii sau instituţiei publice
sau, după caz, comisiei organizate pentru autoritatea sau instituţia publică în care acesta îşi desfăşoară activitatea.
(2)În cazul în care sesizarea a fost adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice ori conducătorului compartimentului în care îşi
desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui faptă este sesizată, acesta are obligaţia să o transmită de îndată comisiei de disciplină
competente.

Art. 24

(1)Comisia de disciplină poate fi sesizată de:
a)conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
b)conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui faptă este sesizată;
c)orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui funcţionar public.

(2)Sesizarea trebuie să cuprindă:
a)numele, prenumele, domiciliul şi, după caz, locul de muncă şi funcţia deţinută de persoana care a formulat sesizarea;
b)numele, prenumele şi, dacă este posibil, compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui faptă este sesizată;
c)descrierea faptei care constituie obiectul sesizării;
d)arătarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;
e)data şi semnătura.
(3)Sesizarea se formulează în scris şi este însoţită, atunci când este posibil, de înscrisurile care o susţin.
(4)Sesizarea se poate face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă de către persoanele prevăzute la alin. (1),
dar nu mai târziu de două luni de la data săvârşirii faptei care constituie abatere disciplinară.
(5)Indiferent cărei autorităţi sau instituţii publice îi este adresată sesizarea, aceasta se depune de către persoana care a primit-o, la
secretarul comisiei de disciplină, care are obligaţia să o înregistreze şi să o prezinte preşedintelui comisiei de disciplină în termen de
maximum două zile de la data înregistrării.

Art. 25
(1)Preşedintele comisiei de disciplină va fixa de îndată termenul de prezentare şi va dispune citarea funcţionarului public a cărui faptă a
fost sesizată şi a persoanelor indicate în sesizare, precum şi a celui care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel puţin 3 zile
calendaristice înainte de termenul de prezentare.
(2)Procedura de citare în faţa comisiei de disciplină se face prin scrisoare recomandată sau prin înştiinţare scrisă de luare la cunoştinţă
prin semnătură. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de preşedintele comisiei de disciplină.
(3)În cuprinsul scrisorii sau al înştiinţării scrise prevăzute la alin. (2) se indică locul, data şi ora şedinţei comisiei de disciplină.
(4)Pentru primul termen de prezentare în faţa comisiei de disciplină, în cuprinsul scrisorii sau al înştiinţării scrise se indică, pe lângă
elementele prevăzute la alin. (3), şi obiectul sesizării.
(5)Funcţionarului public a cărui faptă constituie obiectul sesizării i se comunică, sub sancţiunea nulităţii, o copie de pe sesizarea
îndreptată împotriva sa. În situaţia în care comisia de disciplină consideră că funcţionarul public poate influenţa sau exercita presiuni
asupra persoanei care a făcut sesizarea, va păstra confidenţialitatea numelui şi a adresei acestuia până la data începerii cercetării faptei
funcţionarului public.

Art. 26
Funcţionarul public a cărui faptă se cercetează se înfăţişează personal în faţa comisiei de disciplină. Funcţionarul public îşi poate exercita
dreptul la apărare prin asistarea de către un avocat sau prin reprezentare.

Art. 27
(1)La primul termen de prezentare, comisia de disciplină verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 24.
(2)În cazul în care comisia de disciplină constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. a), c) şi e) sau alin. (4),
sesizarea este clasată.
(3)În situaţia în care comisia de disciplină constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2), poate începe cercetarea abaterii
disciplinare. În situaţia în care pentru soluţionarea cauzei sunt necesare înscrisuri sau orice alte dovezi, comisia de disciplină solicită
persoanelor prevăzute la art. 25 alin. (1) să le depună până la următorul termen.

Art. 28
(1)Cercetarea abaterii disciplinare se face cu celeritate.
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(2)Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune:
a)audierea persoanei care a formulat sesizarea;
b)audierea funcţionarului public a cărui faptă constituie obiectul sesizării;
c)audierea oricăror alte persoane ale căror declaraţii pot înlesni soluţionarea cazului;
d)culegerea informaţiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevăzute de lege;
e)administrarea probelor, precum şi verificarea documentelor şi a declaraţiilor prezentate.
(3)Termenele de prezentare în faţa comisiei de disciplină se stabilesc astfel încât să nu se depăşească de regulă o perioadă de 7 zile
lucrătoare.

Art. 29
(1)Audierea persoanelor prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. a)-c) trebuie consemnată în scris într-un proces-verbal, sub sancţiunea nulităţii.
Procesul-verbal se semnează de preşedinte, de membrii comisiei de disciplină, de secretarul acesteia, precum şi de persoana audiată.
(2)Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie referitoare la abaterile disciplinare imputate se
consemnează într-un proces-verbal.

Art. 30
(1)În urma administrării probelor, membrii comisiei de disciplină vor întocmi un referat în care se consemnează rezultatele activităţii de
cercetare desfăşurate de comisia de disciplină.
(2)Referatul va fi adus la cunoştinţă funcţionarului public împotriva căruia a fost formulată sesizarea, precum şi persoanei care a sesizat
comisia de disciplină, în vederea formulării unor eventuale obiecţii în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă.
(3)În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (2) formulează obiecţii, acestea vor fi analizate de comisia de disciplină în termenul fixat
de preşedinte, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea lor. Preşedintele comisiei de disciplină poate să admită sau să
respingă obiecţiile, în tot ori în parte.

Art. 31

(1)Şedinţele comisiei de disciplină sunt publice, cu următoarele excepţii:
a)atunci când funcţionarul public împotriva căruia a fost formulată sesizarea a solicitat în scris ca acestea să nu fie publice;
b)atunci când preşedintele comisiei de disciplină a solicitat ca acestea să nu fie publice pentru motive temeinic justificate.
(2)Lucrările fiecărei şedinţe a comisiei de disciplină se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedinte, de membrii şi de
secretarul acesteia.
(3)Lipsa nejustificată a persoanelor citate nu împiedică desfăşurarea şedinţelor comisiei de disciplină, dacă citarea s-a făcut cu respectarea
cerinţelor prevăzute la art. 25.

Art. 32
(1)În exercitarea atribuţiilor sale, comisia de disciplină întocmeşte rapoarte pe baza concluziilor majorităţii membrilor săi.

(2)Raportul comisiei de disciplină cu privire la cauza cu care a fost sesizată trebuie să conţină următoarele elemente:
a)numărul şi data de înregistrare a sesizării;
b)numele, prenumele şi funcţia deţinută de funcţionarul public a cărui faptă a fost cercetată, precum şi compartimentul în care acesta îşi
desfăşoară activitatea;
c)numele, prenumele, funcţia şi domiciliul persoanei care a sesizat fapta, precum şi ale persoanelor audiate;
d)prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită;
e)probele administrate;
f)propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, de clasare a cauzei;
g)motivarea propunerii;
h)numele, prenumele şi semnătura preşedintelui, ale membrilor comisiei de disciplină, precum şi ale secretarului acesteia;
i)data întocmirii raportului.
(3)Opiniile separate, formulate în scris şi motivate, se vor anexa la raportul comisiei de disciplină.
(4)Raportul comisiei de disciplină se înaintează persoanei competente să aplice sancţiunea, în termen de 3 zile de la data ultimei şedinţe.

Art. 33
(1)Comisia de disciplină formulează propunerea cu privire la sancţiunea aplicabilă, pe baza referatului prevăzut la art. 30.

(2)Comisia de disciplină poate să propună:
a)sancţiunea disciplinară aplicabilă, în cazul în care s-a dovedit săvârşirea abaterii disciplinare de către funcţionarul public;
b)clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârşirea unei abateri disciplinare.
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(3)La individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarului public comisia de disciplină ţine seama de:
a)cauzele care au determinat săvârşirea abaterii disciplinare;
b)împrejurările în care aceasta a fost săvârşită;
c)gradul de vinovăţie;
d)gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare;
e)conduita funcţionarului public;
f)existenţa unor antecedente disciplinare ale funcţionarului public, care nu au fost radiate în condiţiile legii.
(4)În cazul în care comisia de disciplină propune aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 70 alin. (3) lit. b) -d) din Legea nr.
188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta va propune şi durata acestora şi, după caz, procentul de diminuare a
drepturilor salariale.

Art. 34
În cazul în care comisia de disciplină are indicii că fapta săvârşită de funcţionarul public poate fi considerată infracţiune , propune
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public sesizarea organelor de
cercetare penală. Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va sesiza de îndată organele de cercetare penală.

Art. 35
(1)Actul administrativ de sancţionare a funcţionarului public este emis de persoana competentă, potrivit legii de aplicare a sancţiunilor
disciplinare, pe baza propunerii cuprinse în raportul comisiei de disciplină.

(2)Sub sancţiunea nulităţii absolute, în actul administrativ prevăzut la alin. (1) se cuprind în mod obligatoriu:
a)descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b)precizarea prevederilor din procesul-verbal al comisiei de disciplină;
c)motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de funcţionarul public în timpul cercetării disciplinare prealabi le;
d)temeiul legal în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e)termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată;
f)instanţa competentă la care actul administrativ prin care s-a dispus sancţiunea disciplinară poate fi contestat.
(3)Persoana care este competentă, potrivit legii de aplicare a sancţiunilor disciplinare, nu poate aplica o sancţiune disciplina ră mai gravă
decât cea propusă de comisia de disciplină.
(4)Persoana care este competentă, potrivit legii de aplicare a sancţiunilor disciplinare, poate să aplice o sancţiune mai mică decât cea
propusă de comisia de disciplină. În această situaţie persoana care este competentă, potrivit legii de aplicare a sancţiunilor disciplinare, are
obligaţia de a motiva aplicarea unei sancţiuni mai mici.
(5)Actul administrativ de sancţionare se emite în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii raportului comisiei de disciplină şi
se comunică funcţionarului public sancţionat, în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii.
(6)Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii abaterilor disciplinare.

Art. 36
Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată se poate adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Public i, care,
potrivit legii, are legitimare procesuală activă, şi poate dispune efectuarea unui control asupra modului cum autorităţile sau instituţiile
publice respectă legislaţia referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici.

Art. 37
(1)În cazul în care sancţiunea a fost aplicată de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea conducătorului
compartimentului, potrivit prevederilor art. 71 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarul
public poate formula contestaţie la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice sesizează comisia de disciplină în termen de 5 zile
lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei. În acest caz, comisia de disciplină este competentă să verifice dacă sancţi unea disciplinară a
fost aplicată cu respectarea prevederilor art. 70 alin. (4) şi (5) şi ale art. 71 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3)În funcţie de rezultatul verificărilor prevăzute la alin. (2), comisia de disciplină poate să propună prin raport menţinerea, modificarea
sau anularea sancţiunii disciplinare aplicate. Comisia de disciplină nu poate să propună o sancţiune disciplinară mai gravă decât cea
aplicată.

Art. 38
Prevederile art. 32, art. 33 alin. (3), ale art. 35 şi 36 se aplică în mod corespunzător şi pentru situaţia în care comisia d e disciplină a fost
sesizată în condiţiile art. 37 alin. (2).

CAPITOLUL III: Organizarea şi atribuţiile comisiilor paritare
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SECŢIUNEA 1: Organizarea comisiilor paritare

Art. 39
(1)Comisiile paritare se constituie în cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, cu excepţia celor cu atribuţii în domeniul siguranţei
naţionale, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.

(2)Comisia paritară se constituie pentru mai multe autorităţi sau instituţii publice în cazul în care în cadrul autorităţilor sau
instituţiilor publice respective există mai puţin de 12 funcţionari publici, astfel:
a)din membrii desemnaţi din cadrul instituţiei publice respective şi din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în subordinea ori sub
autoritatea căreia este organizată, potrivit legii;
b)pentru două sau mai multe consilii locale.
(3)Comisia paritară organizată în condiţiile alin. (2) lit. a) se constituie prin actul administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice căreia îi este subordonată sau sub autoritatea căreia este organizată instituţia publică pentru care nu se poate constitui comisia
paritară.
(4)Comisia paritară organizată în condiţiile art. (2) lit. b) se constituite ca urmare a stabilirii prin hotărâre a consiliului local, la propunerea
primarului, a reprezentanţilor fiecărui consiliu local în cadrul comisiei paritare comune.

Art. 40
(1)Comisiile paritare sunt compuse dintr-un număr de 4 membri titulari.
(2)Membrii comisiei paritare trebuie să aibă calitatea de funcţionar public în cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care se organizează
comisia paritară sau, după caz, în cadrul uneia dintre autorităţile sau instituţiile publice pentru care se organizează comisia paritară.

(3)Membrii titulari ai comisiei paritare constituite la nivelul unei autorităţi sau instituţii publice sunt desemnaţi astfel:
a)2 membri, de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
b)2 membri, de către organizaţia sindicală reprezentativă a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

(4)Membrii titulari ai comisiei paritare comune pentru mai multe autorităţi sau instituţii publice sunt desemnaţi cu respectarea
următoarelor condiţii:
a)comisia paritară să fie compusă dintr-un număr egal de reprezentanţi ai fiecărei autorităţi sau instituţii publice pentru care se constituie;
b)numărul reprezentanţilor desemnaţi de către conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice pentru care se constituie comisia paritară
să fie egal cu numărul reprezentanţilor desemnaţi de către organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici din cadrul
acestor autorităţi sau instituţii publice.
(5)În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat, reprezentanţii vor fi desemnaţi
prin votul majorităţii funcţionarilor publici din respectiva autoritate sau instituţie publică. Alegerea reprezentanţilor funcţ ionarilor publici
se face prin vot secret.
(6)Reprezentanţii funcţionarilor publici în comisia paritară pot să fie desemnaţi din rândul funcţionarilor publici aleşi în organele de
conducere ale sindicatului reprezentativ sau din rândul reprezentanţilor funcţionarilor publici aleşi pentru negocierea, în condiţiile legii, a
acordurilor cu conducerea autorităţii sau instituţiei publice.
(7)Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător şi membrilor comisiei paritare.

Art. 41
O dată cu desemnarea membrilor titulari se desemnează cel puţin 2 membri supleanţi, cu respectarea prevederilor art. 40.

Art. 42
Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va stabili prin act administrativ perioada în care va avea loc desemnarea reprezentanţilor
funcţionarilor publici în comisia paritară. Actul administrativ se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice.

Art. 43
(1)Contestaţiile cu privire la procedura de desemnare a reprezentanţilor funcţionarilor publici în comisia paritară pot fi depuse de orice
funcţionar public interesat din cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective, în scris şi motivat, în termen de două zile lucrătoare de la
data încheierii procedurii de desemnare.
(2)Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice verifică contestaţiile, iar în cazul în care le consideră întemeiate anulează rezultatul
procedurii de desemnare, dispunând reluarea acesteia.

Art. 44
În urma finalizării procedurii de desemnare şi a soluţionării contestaţiilor depuse, membrii comisiei paritare sunt numiţi prin actul
administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.
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Art. 45
(1)Membrii comisiei paritare sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit o singură dată.
(2)Cu 30 de zile lucrătoare înainte de data expirării mandatului membrilor comisiei paritare se va proceda la const ituirea viitoarei comisii
paritare, în condiţiile prezentei hotărâri.

Art. 46
(1)Preşedintele comisiei paritare se alege, prin votul membrilor comisiei paritare, din rândul acestora.

(2)Preşedintele comisiei paritare are următoarele atribuţii:
a)conduce şedinţele comisiei paritare;
b)coordonează activitatea comisiei paritare;
c)reprezintă comisia paritară în relaţia cu conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Art. 47
(1)Încetarea şi suspendarea calităţii de membru al comisiei paritare au loc, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1),
respectiv art. 15 alin. (1). În aceste situaţii membrii titulari sunt înlocuiţi cu membrii supleanţi, prin act administrativ al conducătorului
autorităţii sau instituţiei publice.
(2)Prevederile art. 14 se aplică în mod corespunzător.

Art. 48
(1)Fiecare comisie paritară are un secretar titular şi un secretar supleant, funcţionar public în cadrul autorităţii sau institu ţiei publice
pentru care se organizează comisia paritară, care nu sunt membri ai acesteia, numiţi de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice prin
actul administrativ de constituire a comisiei paritare.
(2)Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător secretarului titular şi secretarului supleant ai comisiei paritare.

(3)Secretarul titular al comisiei paritare are următoarele atribuţii:
a)înregistrează cererea de întrunire a comisiei paritare într-un registru special;
b)convoacă, la solicitarea preşedintelui comisiei paritare ori a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, membrii comisiei paritare
şi comunică ordinea de zi a şedinţei;
c)pregăteşte desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei;
d)întocmeşte, redactează şi semnează alături de membrii comisiei paritare procesul-verbal al şedinţei;
e)redactează avizele emise de comisia paritară şi le înaintează spre semnare membrilor acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la
data la care a avut loc şedinţa în care s-a votat avizul.
(4)În cazul în care secretarul titular al comisiei paritare se află în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile, acestea vor fi îndeplinite de
către secretarul supleant.

SECŢIUNEA 2: Atribuţiile şi funcţionarea comisiilor paritare

Art. 49
Comisia paritară are următoarele atribuţii:
a)participă, cu rol consultativ, la negocierea de către autorităţile şi instituţiile publice a acordurilor cu sindicatele reprezentative ale
funcţionarilor publici sau cu reprezentaţii acestora;
b)participă la stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii autorităţilor sau instituţiilor publice pentru care sunt constituite;
c)urmăreşte permanent realizarea acordurilor stabilite între sindicatele reprezentative sau reprezentanţii funcţionarilor publici cu
autorităţile şi instituţiile publice;
d)întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor încheiate în condiţiile legii, pe care le comunică conducerii
autorităţii sau instituţiei publice, precum şi conducerii sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici.

Art. 50

(1)Comisia paritară se întruneşte la solicitarea:
a)conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;
b)preşedintelui acesteia;
c)sindicatului reprezentativ al funcţionarilor publici;
d)majorităţii funcţionarilor publici.
(2)Convocarea membrilor comisiei paritare şi comunicarea ordinii de zi se fac în scris de către preşedintele acesteia, prin secretar, în
termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de întrunire a comisiei paritare.
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Art. 51
(1)Comisia paritară este valabil întrunită în prezenţa tuturor membrilor.
(2)În cazul în care, din motive obiective, nu pot fi prezenţi toţi membrii comisiei paritare, şedinţa se amână la o dată stabili tă de
preşedintele acesteia.
(3)În cazul în care nici la data stabilită potrivit alin. (2) nu se pot întruni toţi membrii, comisia paritară se consideră valabil întrunită în
prezenţa a jumătate din numărul membrilor săi, cu respectarea principiului parităţii.

Art. 52
Comisia paritară se întruneşte în şedinţă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării scrise a ordinii de zi de către secretarul
acesteia.

Art. 53
(1)Lucrările comisiei paritare se consemnează într-un proces-verbal.

(2)Procesul-verbal al şedinţei comisiei paritare va cuprinde următoarele:
a)data şi ora la care s-a întrunit comisia paritară;
b)ordinea de zi aprobată de membrii comisiei paritare;
c)menţiuni privind respectarea procedurii de convocare a membrilor comisiei paritare;
d)problemele discutate şi soluţiile adoptate;
e)avizul emis de comisia paritară în urma desfăşurării şedinţei acesteia;
f)opiniile separate;
g)numele şi semnătura membrilor care au participat la şedinţa comisiei paritare.

CAPITOLUL IV: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 54
(1)Mandatul membrilor şi al preşedintelui comisiei de disciplină constituite în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.083/2001 privind
organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, respectiv mandatul membrilor comisiei
paritare constituite în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2001 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare, încetează de
drept la data constituirii acestor comisii în condiţiile prezentei hotărâri.
(2)În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a constitui
comisiile de disciplină şi comisiile paritare în condiţiile prezentei hotărâri.
(3)Sesizările aflate pe rolul comisiei de disciplină şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor fi transmise spre
rezolvare comisiei de disciplină nou-constituite.

Art. 55
Reprezentanţii organizaţiilor sindicale din cadrul comisiilor de disciplină şi al comisiilor paritare se desemnează cu acordul federaţiei,
confederaţiei sau, după caz, al uniunii la care sunt afiliate organizaţiile sindicale respective.

Art. 56
Activitatea desfăşurată de preşedinţii, membrii şi secretarii comisiilor de disciplină şi ai comisiilor paritare nu constituie situaţie de
incompatibilitate.

Art. 57
În situaţia în care şedinţele comisiei de disciplină nu au avut caracter public sau dacă conţin date cu caracter personal, documentele
rezultate din activitatea de cercetare desfăşurată de comisia de disciplină, cu excepţia raportului privind propunerea de sancţionare, au
caracter confidenţial şi se păstrează de secretarul acesteia.

Art. 58

(1)Preşedintele comisiei de disciplină întocmeşte rapoarte de activitate trimestriale cu privire la:
a)numărul faptelor sesizate ca abateri disciplinare;
b)categoriile de funcţionari publici care au comis abateri disciplinare;
c)cauzele şi consecinţele săvârşirii abaterilor disciplinare;
d)sancţiunile disciplinare propuse;
e)numărul de sesizări clasate.
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(2)Rapoartele de activitate prevăzute la alin. (1) se înaintează conducătorului autorităţii sau al instituţiei publice în cadrul căreia este
constituită comisia de disciplină, iar acesta este obligat să le comunice Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termen de 5 zile
lucrătoare de la data primirii.

Art. 59
(1)Numărul şi complexitatea activităţilor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin funcţionarii publici care au calitatea de
preşedinte, membru şi secretar al comisiei de disciplină se stabilesc proporţional cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul comisiei
de disciplină.
(2)Stabilirea atribuţiilor de serviciu ale funcţionarilor publici care au calitatea de preşedinte, membru şi secretar al comisiei de disciplină
se face avându-se în vedere prevederile alin. (1).
(3)În cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici care au calitatea de preşedinte,
membru sau secretar al comisiei de disciplină nu este evaluată activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de disciplină.
(4)Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi preşedintelui, membrilor şi secretarului comisiei paritare.

Art. 60
În cazul în care comisia de disciplină nu respectă termenele de soluţionare a sesizărilor primite, conducătorul autorităţii sau instituţiei
publice are obligaţia de a demara procedura de constituire a unei noi comisii de disciplină.

Art. 61
(1)Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi conducătorii compartimentelor în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul
public a cărui faptă a fost sesizată au obligaţia de a sprijini activitatea comisiei de disciplină pentru soluţionarea cazului.
(2)Compartimentele de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice sunt obligate să transmită preşedintelui comisiei de
disciplină toate documentele solicitate.

Art. 62
În cazul în care pe parcursul activităţii de cercetare desfăşurate de comisia de disciplină, raporturile de serviciu ale func ţionarului public a
cărui faptă a fost sesizată se modifică prin transfer, în condiţiile legii, comisia de disciplină va transmite raportul cuprinzând propunerea
referitoare la sancţiunea disciplinară aplicabilă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea
funcţionarul public transferat.

Art. 63
(1)Autorităţile şi instituţiile publice vor comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici actul de constituire a comisiei paritare şi a
comisiei de disciplină.
(2)Modificările intervenite în componenţa comisiei paritare sau în componenţa comisiei de disciplină vor fi comunicate Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(3)Termenul de comunicare este de 10 zile lucrătoare de la data constituirii, respectiv de la data modificării.

Art. 64
În scopul realizării rolului şi atribuţiilor care îi revin, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici coordonează metodologic, monitorizează,
verifică şi controlează aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei hotărâri de către autorităţile şi instituţiile publice.

Art. 65
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2001 privind organizarea şi funcţionarea
comisiilor de disciplină din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 7
noiembrie 2001, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2001 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 7 noiembrie 2001.
-****-

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus
Ministru delegat pentru administraţia publică,

Gabriel Oprea
p. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Joszef Birtalan,
vicepreşedinte

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Elena Dumitru
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Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 757 din data de 29 octombrie 2003



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale

Pe anul 2004

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană
a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi
ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Având în vedere prevederile:
- art. 38 alin. (2) lit. d) ultima teză din Legea administraţiei

publice locale nr. 215/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5 pct. 2 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice

locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 6 alin. (1) şi (2), art. 13, 28, art. 30 alin. (1), art. 31 alin.

(4), art. 35 alin. (2), art. 45 alin. (2), art. 48, art. 49 alin. (4) şi (7), art. 55
alin. (2), art. 58, 60, 67, 72, 73, art. 74 alin. (1) lit. b)-d) şi alin. (2), art.
75 şi anexa nr. 5 lit. B pct. 2 ultima teză din Ordonanţa Guvernului nr.
36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi pe cele ale pct. 1.07, 1.08, 4.04, 6.02,
6.04, pct. 13.01 alin. 4, pct. 13.02, 13.03, 28.02, 30.01, pct. 31.02 alin. 2,
pct. 31.03, 31.04, 35.04, 45.01, 48.01-48.06, 48.10, 49.01, 49.08, 55.02,
58.01, 60.02, 67.01, 72.01, 72.03, 73.01, 74.25, 75.03 şi pct. 80.19 lit. a)
din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.
36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 561 /2003
privind actualizarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2004 ,

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale



bugetului local pentru anul 2004 , în scopul asigurării finanţării cheltuielilor
publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei,
pe de altă parte,

Având în vedere raportul de specialitate al biroului contabilitate ,
impozite şi taxe precum şi avizul comisiei de specialitate „ buget finanţe „
din cadrul Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru ;

Avand  în vedere Hotărârea model-cadru aprobată prin Art. II din
Hotărârea guvernului nr. 561/2003;

În temeiul art. 38 alineat 2 litera „d” şi a art. 46 46 alin. (1) din
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale , publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie 2001 ,cu modificările şi completările
ulterioare,

Consiliul Local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul I. Hotărârea Consiliului local al comunei Băiţa de sub
Codru nr. 8 din 29 mai 2003 privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pe anul 2004 se modifică şi va avea următorul conţinut:

Art. 1
Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2004, după

cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul

cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anii 2003 şi 2004 , constituind
anexa nr. 1;

b) cota prevăzută la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.
36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
stabileşte la 1,5 %;

c) cota prevăzută la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.
36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
stabileşte la 5 %;

d) cota prevăzută la art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.
36/2002,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte
la 3 %;

e) cota prevăzută la art. 45 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.



36/2002,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte
la 5%;

Art. 2
Bonificaţia prevăzută la art. 49 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului

nr.36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
stabileşte după cum urmează:

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%;
b) în cazul impozitului pe teren, la 10%.

Art. 3
(1) Majorarea anuală prevăzută la art. 72 din Ordonanţa

Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se stabileşte după cum urmează:

a) în cazul impozitului pe clădiri,datorat de persoane juridice
pentru construcţii nereevaluate şi care potrivit evidenţelor contabile ale
contribuabililor au o valoare de inventar mai mică decât valoarea care ar
rezulta prin aplicarea normelor din anexa nr. 1 la O.G. 36/2002 , impozitul
datorat se majorează cu 50 %;

b) în cazul impozitului pe teren, datorat de contribuabili pentru
terenuri situate în intravilanul localităţilor şi înregistrate la alte categorii de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul se majorează cu 50
%;

c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 15%;
d. se majorează cu 50 % limitele minime şi maxime ale taxelor

prevăzute de articolul 48 din O.G. 36/2002
(2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe,

majorarea anuală prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora
prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4
Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru

eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a
impozitului pe teren, pentru anul 2004 , se menţine delimitarea zonelor
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Baita de sub Codru
nr.20/2002

Art. 5
Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe



locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Băiţa de sub Codru,
prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani
anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 6
Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului

Local al comunei Băiţa de sub Codru, în temeiul cărora s-au acordat facilităţi
fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în
anexa nr. 3.

Art. 7
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8
(1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului

Maramureş în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei .

(2) Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
autorităţilor administraţiei publice locale.

Articolul II. Hotărârea Consiliului local al comunei Băiţa de sub
Codru nr. 8 din 29 mai 2003 se abrogă

Preşedintele de şedinţă,
Contrasemnează:

AUREL VANCA Secretarul comunei
TRAIAN DRAGOS

Băiţa de sub Codru la

Nr. ............



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale

Pe anul 2005

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană
a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi
ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Având în vedere prevederile:
- art. 38 alin. (2) lit. d) ultima teză din Legea administraţiei

publice locale nr. 215/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 16 litera b) din Ordonaţa de urgenţă a Guvernului

României nr. 45/2003 privind finanţele publice aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 198/2003 ;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului privind
aprobarea  nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele
locale, şi alte taxe asimilate acestora , precum şi pentru amenzile care
se indexează /ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflaţiei ,
aplicabile în anul fiscal 2005 ;

Având în vedere prevederile articolelor 253 pct.2 , 253 pct. 6 ,
255 pct. 2 ,260 pct 2, 265 pct.2 , 267 pct. 1, 268 pct 1-4 , 270 pct 4, 271
pct 2, 275 pct2 , 283 pct. 1-3 287 , 288 din Codul fiscal aprobat prin Legea
nr. 571/2003;

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale
bugetului local pentru anul 2004 , în scopul asigurării finanţării cheltuielilor
publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei,
pe de altă parte,

Având în vedere raportul de specialitate al biroului contabilitate ,
impozite şi taxe precum şi avizul comisiei de specialitate „ buget finanţe „
din cadrul Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru ;



Avand  în vedere Hotărârea model-cadru aprobată prin Art. II din
Hotărârea guvernului nr. 561/2003;

În temeiul art. 38 alineat 2 litera „d” şi a art. 46 alin. (1) din
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale , publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie 2001 ,cu modificările şi completările
ulterioare,

Consiliul Local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul . 1
Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2005, după

cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul

cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anii 2004 şi 2005 , constituind
anexa nr. 1;

b) cota prevăzută la art. 253 pct. 2 alin. (1) Codul Fiscal aprobat
prin Legea nr. 571/2003  se stabileşte la 1 %;

c) cota prevăzută la art. 253  pct. 6  din Codul Fiscal aprobat prin
Legea nr. 571/2003 se stabileşte la 10 %;

d) cota prevăzută la art. 270 pct. 4 din Codul Fiscal aprobat prin
legea nr. 571/2003 se stabileşte la 3 %;

Art. 2
Bonificaţia prevăzută la articolele 255 pct.2 , 260 pct. 2 şi 265 pct.

2 din Codul Fiscal aprobat prin legea nr. 571/2003  se stabilesc astfel :
a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%;
b) în cazul impozitului pe teren, la 10%.
c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport , 10%

Art. 3
(1) Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Codul Fiscal

aprobat prin Legea nr. 271/2003 , se stabileşte după cum urmează:
a) în cazul impozitului pe clădiri,datorat de persoane juridice

pentru construcţii nereevaluate şi care potrivit evidenţelor contabile ale
contribuabililor au o valoare de inventar mai mică decât valoarea care ar
rezulta prin aplicarea normelor din anexa nr. 1 la O.G. 36/2002 , impozitul
datorat se majorează cu 20 %;

b) în cazul impozitului pe teren, datorat de contribuabili pentru
terenuri situate în intravilanul localităţilor şi înregistrate la alte categorii de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul se majorează cu 20
%;

c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 15%;



d. se majorează cu 20 % limita maximă ale taxelor prevăzute de
articolul 283 pct. 1-3 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571 /2003

(2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe,
majorarea anuală prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora
prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4
Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru

eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a
impozitului pe teren, pentru anul 2005 , se menţine delimitarea zonelor
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Baita de sub Codru
nr.20/2002

Art. 5
Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe

locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Băiţa de sub Codru,
prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani
anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2

Art. 6
Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7
(1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului

Maramureş în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei .

(2) Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
autorităţilor administraţiei publice locale.

Preşedintele de şedinţă,
Contrasemnează:

GHEORGHE ARDELEAN Secretarul comunei
TRAIAN DRAGOS

Băiţa de sub Codru la 18 MAI 2004

Nr. 13



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la complectarea art.2 din  Hotărârii nr. 15/2003,privind

organizarea ca instituţie publică cu personalitate
juridică a căminului cultural

Având în vedere prevederile articolelor 2, 5, 6, 8, 9 şi 40  din Legea nr. 292/2003
privind organizarea şi funcţionarea  aşezămintelor culturale;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2883/2003 a Ministrului Culturii şi
Cultelor,cu privire la aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 292/2003;

In temeiul prevederilor  art. 38 alineat 2 litera „ i” şi alineat 3 al aceluiaşi articol
precum 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 complectează art.2 din hotărârea Consiliului local  Nr.15/2003
care v-a avea următorul conţinut:

Articolul 2. Domnul Pop Dumitru se numeşte în funcţia de director al căminului
cultural având atribuţiuni de asigurare a conducerii operative a activităţii şi îndeplinid calitatea
de ordonator secundar de credite ,până la îndeplinirea  condiţiilor prevăzute de lege privind
organizarea concursului  şi obţinerea avizului din partea Inspectoratului judeţean de Cultură.

Articolul 3.. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului contabilitate , impozite şi taxe locale
- Direcţie de cultură , culte şi patrimoniu cultural naţional a judeţului

Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
ARDELEAN GHEORGHE

Băiţa de sub Codru Contrasemnează
la 29.03.2004 Secretarul comunei
Nr.11 DRAGOŞ    TRAIAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la organizarea ca instituţie publică cu personalitate

juridică a căminului cultural

Având în vedere prevederile articolelor 2, 5, 6, 8, 9 şi 40 din Legea nr. 292/2003
privind organizarea şi funcţionarea  aşezămintelor culturale;

In temeiul prevederilor  art. 38 alineat 2 litera „ i” şi alineat 3 al aceluiaşi articol
precum 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 organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică sub
autoritatea Consiliului local Căminul cultural din comuna Băiţa de sub Codru

Articolul 2. Domnul Pop Dumitru se numeşte în funcţia de director al căminului
cultural având aatribuţiuni de asigurare a conducerii operative a activităţii şi îndeplinid calitatea
de ordonator secundar de credite.

Articolul 3. Se organizează consiliul consultativ al  Căminului cultural format din
7 persoane în următoarea componenţă:

1. Marinca Traian Director Şcoala generală Băiţa de sub Codru.
2. Chiorean Alexandru Reprezentant a filialei Urmeniş
3. Sarca Ioan Preot
4. Dragoş Traian Secretar al comunei – reprezentant aş primăriei
5. Podina Anca Reprezentant al tinerilor din comună
6. Sabou Traian Reprezentant al pensionarilor din comună
7. Pop Vasile Reprezentant al agricultorilor din comună
8. Ghita Viorica Invatatoare
9. Rus Vasile Instructor formatie dans popular
Activitatea consiliului consultativ se desfăşoară pe principiul voluntariatului .
Articolul 4. Finanţarea actovotăţii Căminului cultural se asigură din venituri

proprii şi subvenţii de la bugetul local.
Articolul 5. Modul de organizare şi funcţionare a căminului cultural ,

atribuţiunile directorului de cămin şi ale consiliului consultativ se stabilesc prin regulamentul de



organizare şi funcţionare adoptat de consiliul local pe baza regulamentului cadru aprobat prin
Ordin al Ministrului culturii şi cultelor.

Articolul 6. Organizarea execuţiei bugetului propriu al Căminului cultural ca
ordonator secundar de credite se va realiza ulterior urmând a se aplica începând cu data de 1
ianuarie 2004.

Articolul 7.. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului contabilitate , impozite şi taxe locale
- Direcţie de cultură , culte şi patrimoniu cultural naţional a judeţului

Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
AUREL VANCA

Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 29.07,2003
Nr.15



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 2003

Avand în vedere conventiile incheiate cu A.J.O.F.M. Maramures privind subventiile ce se
acorda pentru ocuparea temporara a fortei de munca  si modificarile ce intervin in veniturile si
cheltuielile ce se vor realiza in anul 2003 pe baza acestora ;

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 +33.584 mii lei
Din care

A.  Subventii primite de la A.J.O.F.M. +33.584 mii lei
Articolul 3. Se aproba urmatoarele influente la cheltuieli :
CHELTUIELI TOTAL + 33.584 mii lei
Din care:
Cheltuieli de personal +33.584 mii lei
Articolul 4. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
51.02. Servicii publice generale +33.584 mii lei
Articolul 5. Detalierea pe capitole , subcapitole, artilole si alineate a modificarilor

intervenite in bugetul local se regaseste in anexele la prezenta hotarare.
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
BENCIU VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 29.04.2003
Nr. 7



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU AVIZAT
CONSILIUL LOCAL Secretarul    comunei

HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea numărului maxim de titulari pentru fiecare clasă

Având în vedere adresa numărul 44/ 2001 a Agenţiei  Naţionale a Funcţionarilor
Publici ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind „Statutul Funcţionarilor
Publici” ;

In temeiul prevederilor art. 20 litera”d” 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 numărul maxim de titulari pentru fiecare clasă ,după cum
urmează;                      CATEGORIA    C

-inspector    clasa   1           grd. 1          =   1
-referent       clasa   1           grd. 1         =   2
-referent       clasa    1          grd. 2         =   1
-referent       clasa    1          grd. 3         =   1
Art. 2. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţă publică  şi se comunică:

- Prefectului Judeţului Maramureş
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

Băiţa de sub Codru la 31.01.2001
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare

a Consiliului local

Având în vedere prevederile articolului 17 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică ;

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul I. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
comunei Băiţa de sub Codru se modifică şi se completează după cum urmează :

1. La articolul 37 alineatul 1 se introduce litera „n” cu următorul conţinut
:

n).” Întocmeşte minutele şedinţelor publice şi le aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale şi le arhivează în dosarul
şedinţei respective” ;

2. După articolul 45 se introduce un nou articol 45¹ cu următorul
conţinut:

Articolul 45¹ „1).Transmiterea spre analiză şi avizare a proiectelor şi
propunerilor de hotărâri ,cu caracter normativ,către comisiile de specialitate şi compartimentele
de resort este precedată în mod obligatoriu de publicarea unui anunţ referitor la această acţiune,
anunţ ca va cuprinde expunerea de motive sau o notă de fundamentare ori după caz a unui referat
privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului sau propunerii
de hotărâre precum şi termenul limită, locul şi modalităţile prin care cei interesaţi pot trimite
opinii, sugestii sau propuneri privind proiectul actului normativ.Publicarea anunţului se va face
prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale într-un spaţiu accesibil publicului.

2). Opiniile , sugestiile sau propunerile au caracter de recomandare şi vor
fi examinate în mod obligatoriu de consiliul local.

3). Proiectele de acte normative vor fi transmise tuturor persoanelor care
au formulat o cerere scrisă în acest sens precum şi asociaţiilor legal constituite, pe domenii de
activitate , dacă proiectele actelor normative au relevanţă asupra mediului de afaceri din comună.

4). Consiliul local va hotărî organizarea de dezbateri publice asupra
proiectelor de acte normative dacă acest lucru a fost solicitat în scris de către o asociaţie legal
constituită din comună sau de către primar.”

3. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul conţinut:
Articolul 49 .”1). Dezbaterea proiectului sau propunerii de hotărâre este



precedată de prezentarea de către  iniţiator a expunerii de motive , a avizelor comisiilor de
specialitate şi referatelor compartimentelor de resort , precum şi a opiniilor, sugestiilor şi
propunerilor transmise în scris de persoanele interesate.

2). Preşedintele de şedinţă va oferi posibilitatea invitaţilor şi persoanelor
interesate ce participă la şedinţă din proprie iniţiativă  de a se exprima cu  privire la proiectul de
hotărâre.Opiniile , sugestiile sau propunerile exprimate au caracter de recomandare pentru
consiliul local.”

4. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul conţinut :
Articolul 56.” 1).La şedinţele publice ale consiliului local pot participa

persoanele interesate , scop în care cu cel puţin 3 zile înaintea desfăşurării lor se va afişa la sediul
autorităţilor administraţiei publice locale anunţul privind şedinţa publică şi proiectul ordinii de zi
a acesteia cu indicarea datei , orei şi locului de desfăşurare.

2). Anunţul privind şedinţa publică va fi comunicat în mod obligatoriu
persoanelor şi asociaţiilor legal constituite care au prezentat în scris opinii , sugestii sau
propuneri , referitoare la unul sau mai multe dintre domeniile de interes public care urmează a fi
analizate şi cu privire la care se vor adopta hotărâri în şedinţa publică convocată.

3).Participarea persoanelor interesate la şedinţele consiliului local se face
în limita locurilor disponibile din sala de şedinţă , în ordinea de precădere stabilită  prin raportare
la subiectul şedinţei publice.

4).Ordinea de precădere se stabileşte de preşedintele de şedinţă  fără ca
prin aceasta să se limiteze accesul la şedinţele publice ale reprezentanţilor mass-media.

5).Persoanele interesate ce participă la şedinţele publice ale consiliului
local sunt obligate să respecte regulile privind desfăşurarea şedinţelor. În cazul în care şedinţa
consiliului local este pereturbată în desfăşurarea sa , preşedintele de şedinţă , după avertizarea
celor în cauză , poate dispune eliminarea din sală a persoanelor , altele decât consilieri , care
împiedică buna desfăşurare a şedinţei.

5. După articolul 56 se introduce un nou articol 56¹ cu următorul conţinut:
Articolul 56¹.” 1). Preşedintele de şedinţă va oferi invitaţilor şi persoanelor

interesate ce participă din proprie iniţiativă la şedinţa consiliului local , posibilitatea de a se
exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi a şedinţei.

2). Exprimarea opiniilor , sugestiilor şi propunerilor de către invitaţi şi
persoanele interesate ce participă din proprie iniţiativă la şedinţele consiliului local se realizează
la fiecare punct al ordinii de zi înaintea intrării acestuia în analiza consilierilor.

3). Preşedintele de şedinţă poate limita durata unor intervenţii . Fiecare
invitat sau persoană interesată poate interveni o singură dată  cu privire la un punct de pe ordinea
de zi.

4). Persoanele participante la şedinţele consiliului local ca invitaţi sau din
proprie iniţiativă nu au drept de vot sau drept de vot consultativ în nici o chestiune aflată pe
ordinea de zi.”

6. După articolul 60 se introduce un nou articol 60¹ cu următorul conţinut:
Articolul 60¹.” 1). Punctele de vedere , în rezumat , exprimate în cadrul

şedinţelor publice atât de consilieri cât şi de ceilalţi participanţi la şedinţa respectivă  precum şi
votul fiecărui consilier , cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, se consemnează în
minuta de şedinţă ce se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.

2).Atunci când se consideră necesar , la propunerea preşedintelui de
şedinţă , şedinţele publice pot fi înregistrate. Mijloacele tehnice de înregistrare se asigură de
primar.

3). Înregistrările şedinţelor publice făcute în condiţiile alineatului
precedent pot fi făcute publice la cerere, în condiţiile Legii nr. 544/2001.



7. La articolul 62 se introduce un nou alineat cu următorul conţinut :
„Prevederile articolului 44 din prezentul regulament  referitoare la

aplicarea  dispoziţiilor articolului 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică nu sunt aplicabile în cazul adoptării unor hotărâri cu caracter normativ în
procedură de urgenţă  pentru reglementarea unor situaţii excepţionale ce impun adoptarea unor
soluţii imediate.”

Articolul II. Regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului local va fi
redactat  cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre , dându-se o nouă
numerotare articolelor

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

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
BENCIU VASILE

Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 29  aprilie 2003
Nr.6



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare

a Consiliului local

Având în vedere prevederile art.85 aliniatul 3 din Legea nr. 393/2004 privind
STATUTUL Aleşilor locali ;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local şi a
compartimentului de specialitate;

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul I. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
comunei Băiţa de sub Codru se modifică şi se completează după cum urmează :

1. Articolul 16 v-a avea următorul cuprins:
„Durata mandatului viceprimarului comunei  încetează odată cu

alegerea noului viceprimar.
2. După articolul 17 se introduce un nou articol 17¹ cu următorul

conţinut:
1).Pentru abateri grave şi repetate,săvârşite în exercitarea mandatului de

viceprimar se pot aplica următoarele sancţiuni:
a).Mustrare
b).Avertuisment
c). Diminuarea indemnizaţiei cu 5-10%  pe timp de 1-3 luni.
d), eliberarea din funcţie.
2). Sancţiunile prevăzute la aliniatul 1 litera a şi b se aplică,prin hotărâre a

consiliului la propunerea motivată a primarului.
3). În cazul sancţiunilor prevăzute la aniatul 1 litera a şi b hotărârea se

adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie iar în cazul sancţiunilor părevăzute
la litera c şi d cu vot secret al cel puţin 2 treimi  din numărul consilierilor în funcţie.

3. După articolul 32 se introduce un nou articol 32¹ şi va avea următorul
conţinut :

„Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului local un
raport anual de activitate care va fi făcut public prin grija secretarului comunei.”

4. Articolul 65 aliniatul 1 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Punctele de vedere în rezumat exprimate în cadrul şedinţelor publice

atât de către consilieri cât şi de către ceilalţi participanţi la şedinţa respectivă,rezultatul votului
,precum şi votul fiecărui consilier dacă se solicită în mod expres de către acesta ,cu excepţia
cazurilor când sa hotărât vot secret, se consemnează în minuta de şedinţă ce se aduce la
cunoştiinţă publică prin afişare”



5. Articolul 78 litera b se modifică având următorul conţinut:
„ să organizeze întâlniri periodice cu cetăţenii cel puţin o dată pe trimestru şi să

prezinte o informare în consiliil local cu privire la problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii”

6.După articolul 78 se introduce un nou articol 78¹ care va avea
următorul conţinut :

1.Încălcarea de către consilierii locali a prevederilor prezentului
regulament atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

a) Avertisment
b)Chemarea la ordine
c)Retragerea cuvântului
d)Eliminarea din sala de şedinţe
e)Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de

specialitate.
f)Retragerea indemnizaţiei de şedinţă pentru 1-2 şedinţe.
2.Sancţiunile prevăzute la aliniatul 1 litera a-d se aplică de către

preşedintele de şedinţă iar cele de la litera e-f de către consiliu ,prin hotărâre.
7.Articolul 79 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„După declararea ca legal constituit a consiliul local ,consilierilor în

funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului ,semnată de
primar,precum şi un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale,pe
care au dreptul săl poarete pe întreaga durată a mandatului ,cheltuielile ocazionate pentru
confecţionarea acestora se suportră din bugetul local după stabilirea modelului lor de către
Guvern„

8.Articolul 80 se modifică şi va avea următorul conţinut;
a)Pentru participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de

specialitate consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă care va fi în cuantum de până la
5% din indemnizaţia  lunară a primarului.

b)Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnnizaţia
potrivit literei „a” ,este de 1 şedinţă ordinară de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate
pe lună.

c)Plata indemnizaţiilor se efectuează exclusiv din veniturile proprii la
bugetul local.

II. Regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului local va fi
redactat  cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre , dându-se o nouă
numerotare articolelor

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

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VANCA  AUREL
Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 31.01.2005.
Nr.4.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la organizarea pazei comunale

Avand în vedere dispoziţiile Legii nr. 333/2003 cu privire la paza bunurilor , obiectivelor
şi valorilor şi protecţia persoanelor ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera q 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.  Paza comunală pe teritoriul localităţilor comunei se asigură în baza
planului de pază elaborat de primarul comunei , prin gardieni publici, pe baza contractului
încheiat cu Corpul Gardienilor publici Maramureş

Negocierea şi încheierea contractului de servicii se va realiza de primarul comunei.
Articolul 2. Se stabilesc la 1.25 numărul posturilor de gardieni publici pe teritoriul

comunei , asiguzrând paza bunurilor instituţiilor publice din comună şi ale cetăţenilor din
localităţile Băiţa de sub Codru şi Urmeniş

Articolul 3. Sumele necesare pentru plata prestaţiei se asigură prin bugetul local.
Articolul 4. Planul de pază a comunei se întocmeşte şi se adaptează periodic de

către primarul comunei cu avizul organelor de poliţie.
Articolul 5. Instruirea şi controlul modului de efectuare a pazei se efectuează de

către postul local de poliţie.
Articolul 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică :
Prefectului judeţului Maramureş
Postului local de poliţie
Corpului Gardienilor Publici Maramures

PRESEDINTE DE SEDINTA
BANCOŞ ROMULUS

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 30.09.2003

Nr. 20
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ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la organizarea serviciului public de pompieri civili

în comuna Băiţa de sub Codru.

Având în vedere Ordonanţa nr. 60/1997 a Guvernului României şi
adresa Inspectoratului General al Corpuli Pompieirlor Militari nr. 37424/1998

In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ l”, alineat 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 înfiinţarea serviciului public de pompieri civili  categoria I-a
pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru  în următoarea structură :

Localitatea Băiţa de sub Codru – Formaţie de intervenţie salvare şi prim ajutor =10
- Şef formaţie 1 persoană
- Grupă de salvare şi prim ajutor 5 persoane
- Grupă de intervenţie la motopompă 4 persoane
Localitatea Urmeniş 4 persoane
- Grupă de intervenţie la motopompă.

Numirea şefilor de formaţii şi aprobarea componenţei grupelor se va face prin
dispoziţia primarului în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei

Articolul 2. Formaţiunile de pompieri civili se dotează cu următoarele utilaje de
intervenţie:

Formaţia de intervenţie salvare şi prim ajutor Băiţa de sub Codru 1 motopompă
Grupa de intervenţie Urmeniş 1 motopompă.
Articolul 3. Pentru participarea la activităţile de pregătire , de prevenire şi stingere a

incendiilor membrii formaţiunilor de pompieri civili beneficiază de următoarele indemnizaţii :
Şef formaţie 15.000 lei / oră
Şef grupă 12000 lei / oră
Servanţi 10000 lei /oră.

Primăria comunei se va preocupa pentru asigurarea dotării cu echipament de
protecţie a mebrilor formaţiilor de pompieri civili.

Articolul 4. Pentru efectuarea unor servicii la solicitarera cetăţenilor sau ale altor
beneficiari cu motopompele din dotare se vor percepe următoarele tarife orare :

25000 lei pentru motopompă
12500 lei /oră pentru o persoană.
Motompompa va fi închiriată cu cel puţin 2 persoane.

Articolul 5. Funcţionarea serviciului public de pompieri civili va fi organizată
printr-un regulament ce se va adopta în termen de 30 de zile de la constituirea acestuia.
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Articolul 6 . Prezenta hotărâre împreună cu anexa se aduce la cunoştinţă publică
prin afişare şi se comunică :

Prefectului judeţului Maramureş
Grupului de Pompieri Militari  “ George Pop de Băseşti “ Baia Mare
Compartimentului financiar – contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA
VASILE SABOU

CONTRASEMNAT
Secretar

Traian Dragoş

Băiţa de sub Codru la15.04.1999
Nr. 17



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea funcţiei  publice de execuţie de inspector

din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale
ale comunei Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile articolului 22 alineat 2  şi ale anexei nr. IV din legea
nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.
82/2000;

Având în vedere solicitarea de aviz nr. 170-171 din 31.martie 2001 pentru stabilirea
funcţiilor publice din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale adresat Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor publici ;

În temeiul prevederilor articolului 20 alineat 2 litera „ d „  şi a articolului 28 din
Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale , republicată în Monitorul Oficial al României nr.
79 din 18 aprilie 1996 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE

Articolul 1. Se aprobă  stabilirea funcţiei publice de execuţie de inspector în
aparatul propriu al administraţiei locale ale comunei Băiţa de sub Codru,.

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

Prefectului judeţului Maramureş
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MARINCA TRAIAN

CONTRASEMNAT
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru la 30 aprilie. 2001
Nr. 8



ANEXĂ  Nr. 1.

La Hotărârea Consiliului local privind stabilirea funcţiilor publice
din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale

ale comunei Băiţa de sub Codru.

TOTAL FUNCŢII PUBLICE
8

Din care :

FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE
2

Din care:
1. Secretar al comunei Băiţa de sub Codru
2. Şef birou contabilitate, impozite şi taxe locale

FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE
6

Din care:

Funcţia publică de execuţie Categoria Funcţia publică de execuţie specifică

1. Inspector C Secretar
2. Referent C Contabil
3. Referent C Tehnician ( agent ) agricol
4. Referent C Operator rol
5. Referent C Casier ( perceptor)
6. Referent (inspector)           A           Inginer zootehnist

ANEXA Nr. 2
Cu privire  la echivalarea dintre funcţiile publice pe grade şi clase

şi funcţiile de specialitate pe grade şi trepte profesionale conform OUG 24/2000

Funcţia Incadrarea actuală potrivit Echivalarea în funcţie
OUG 24/2000 publică

1. Referent inspector
(contabil) Treapta IA Categoria C Clasa I Grad 1

2. Referent inspector
(tehnician agent agricol) Treapta IA Categoria C Clasa I Grad 1

3. Referent  inspector
(operator rol) Treapta I Categoria C Clasa I Grad 2

4. Referent inspector
(casier) Treapta II Categoria C clasa I Grad 3

5.         Referent inspector                 Treapta II Categoria A clasa II Grd.3
(ing.zootehnist)



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea propunerii de clasificare a unui drum comunal

Având în vedere propunerea primarului comunei de a se solicita încadrarea în
categoria „Drum comunal „ a uliţei Huta Băiţei în lungime totală de 4 km;

Având în vedere Studiul Tehnic întocmit de S.C. Drumuri şi poduri Maramureş
S.A.;

Având în vederere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 , cu
modificările ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 literele “ k, l ” 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 propunerea de încadrare în categoria de clasificaţie « Drum
comunal « a uliţei din pământ - Huta Băiţei- în lungime totală de 4 km pordind de la Primăria
comunei Băiţa de sub Codru până la racordul cu drumul forestier « Prihodiştea – Valea Pietrii «
de la Huta Băiţa de sub Codru , ce realizează legătura dintre Drumul Judetean  Ariniş – Băiţa de
sub Codru – Băseşti şi drumul forestier .

Drmul propus la clasificare face parte din domeniul public al comunei Băiţa de
sub Codru şi este proprietatea acesteia fiind înscris în C.F. nr. 259 a localităţii Băiţa de sub
Codru nr. Top. 469-470.

Articolul 2. Se mandatează primarul comunei pentru a face demersurile necesare
în vederea elaborării proiectului de Hotărâre de Guvern pentru clasificarea ca drum comunal a
drumului propus.

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

- Prefectului judeţului Maramureş
- Consiliului judetean Maramures
- S.C. Drumuri si Poduri Maramures

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

PETRAN AUREL
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 28.01.2004
Nr.5
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ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la  reactualizarea comisiei comunale de apărare împotriva dezastrelor.

Având în vedere prevederile art. 71 din Legea nr.107/1996,precum şi a prevederilor
H.G.României nr.638/1999;

In temeiul prevederilor articolului 20 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 :
Art. 1. Se reorganizează comisia comunală de apărare împotriva dezastrelor ,având

următoarea componenţă:
1.DUMUTA  DUMITRU-preşedinte
2.POP  DUMITRU-membru
3.VANCA GHEORGHE-membru
4.CHIRIGUT GHEORGHE-membru
5.CIRTIU  VASILE-membru
6.MITRE MARIAN-membru
7.GRUMAZ NOROCEL-membru
8.MARINCA TRAIAN-membru
9.CUREU MARINELA-membru
10.VANCA CORNELIA-membru
11.PETRAN TRAIAN-membru
12.MURESAN GHEORGHE-membru
13.BANCOS ROMULUS-membru.
1 4.DRAGOŞ TRAIAN - membru
Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Membrilor comisiei
- Coimisiei judeţene de apărare impotriva dezastrelor.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
SABOU  VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru la 30 decembrie 1999
Nr.44



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la revocarea Hotărârii nr. 21/2003 .

Având în vedere solicitarea nr. 20004/H/12/ 14 octombrie 2003 a Prefectului
judeţului Maramureş cu privire la reanalizarea  hotărârii Consiliului local nr. 21/2003;

In temeiul prevederilor articolului 135 aliniatul 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 :

Articolul 1. Hotărârea nr. 21/30 septembrie 2003 privind închirierea unui spaţiu
de la căminul cultural Băiţa de sub Codru domnului  PODINĂ VASILE din Băiţa de sub Codru
nr. 237,se revocă.

Articolul 3. Prezenta se comunică la ;
-Prefectului judeţuluui MARAMUREŞ
-Domnului PODINĂ VASILE din Băiţa de sub Codru nr. 237.
-Directorului căminului cultural.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
BANCOŞ ROMULUS

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
30.11.2003
Nr.24



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea limitelor minime ale veniturilor medii lunare

în vederea aplicării legii  416/2001.

Având în vedere prevederile articolului   din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat şi ale articolului 15 alineat 1 literele a şi b din Normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor acestei legi , aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1099/2001
cu modificările şi completarile ulterioare cât şi majorările intervenite la indicele mediu al
preturilor în cursul anului 2002 ;

In temeiul prevederilor  art. 38 alineat 2 litera „ ş” şi alineat 3 al aceluiaşi articol
precum 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 amodifică limitele minime al veniturilor medii lunare ce s-ar putea
obţine din vânzarea terenurilor , clădirilor , spaţiilor locative sau a altor bunuri , mobile sau
imobile , precum şi limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine  din
utilizarea acestora conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. .

Articolul 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului contabilitate , impozite şi taxe locale
- Referentului cu probleme de asistenţă socială

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
POP DUMITRU

Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 30,01,2003
Nr.3



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAIATA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la aprobarea numarului asistentilor personali

ai persoanelor cu handicap pe anul 2003

Avand în vedere prevederile articolului 6 din Normele metodologice privind
conditiile de incadrare , drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanelor cu handicap
aprobate prin H.G. nr. 427/2001

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 3  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. Numarul asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe
anul 2003 se stabileste la  5.

Articolul 2.Incadrarea acestora se va face conform Normelor metodologice
aprobate cu H.G. nr. 427/2001 iar salarizarea conform Ordonantei nr. 191/2002.

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

- Prefectului judetului Maramures

PRESEDINTE DE SEDINTA
GHIT VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru 27.02.2003
Nr.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la aprobarea asocierii comunei Baita de sub Codru

La realizarea  gestiunii  in comun a deseurilor in zona
Baia Mare

Avand în vedere initiativa de a se creea un sistem de transport si depozitare a
deseurilor  in comun, in zona Baia Mare prin realizarea unei platforme de sortare , reciclare si
depozitare a deseurilor la Baia Mare cu un depozit de transfer in zona Salsig ,pentru care se
intocmesc documentatii de admitere la finantare in cadrul programului ISPA al Uniunii Europene ;

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 78/2000 , aprobata cu modificari prin Legea
426/2001  cat si ale Planului National de Gestionare a Deseurilor aprobat prin H.G. nr. 123/2003

In temeiul prevederilor articolelor 11, 15 , 38 alineat 2 litera y si articolului 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 asocierea comunei Baita de sub Codru la realizarea in
comun a gestiunii deseurilor in zona Baia Mare conform Planului National de Gestiune a
Deseurilor .

Articolul 2.Conditiile de participare la asociere, nivelul contributiei comunei cat si a
taxelor ce urmeaza a fi achitate de persoanele fizice si juridice din comuna pentru colectarea ,
transportul si depozitarea deseurilor se vor negocia si vor fi supuse aprobarii ulterioare a
Consiliului local.

Articolul 3. Se mandateaza primarul comunei pentru a participa la negocierile
privind intocmirea proiectului contractului de asociere ce va fi supus ulterior aprobarii Consiliului
local cat si a  sumelor cu care contribuie comuna  la realizarea programului

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

- Prefectului judetului Maramures
- Consiliului Judetean Maramures
- Primariei Baia Mare

PRESEDINTE DE SEDINTA
PETRAN AUREL

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru 17.12.2003
Nr.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAIATA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la încetarea mandatului viceprimarului

Avand în vedere prevederile seţiunii nr. 4 din Legea 161-2003 referitoare la
incompatibilităţile pentru aleşii locali;

Având în vedere declaraţia prin care domnul Sabou Vasile luând act de faptul că
potrivit legii se află în incopatibilitate şi în vederea soluţionării acesteia demisionează din funcţia
de viceprimar al comunei;

In temeiul prevederilor articolului 72 alineatul 3 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. Mandatul de viceprimar al domnului Sabou Vasile încetează prin
demisie.

Articolul 2.Se declară vacant postul de viceprimar al comunei BAITADE SUB
CODRU, urmând ca după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri să se procedeze conform legii
la alegerea viceprimarului.

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

- Prefectului judetului Maramures

PRESEDINTE DE SEDINTA
AUREL VANCA

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
30.06.2003
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ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAIATA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la alegerea viceprimarului comunei

Având  în vedere prevederile art. 15 –secţiunea a II-a din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru.

In temeiul prevederilor articolului 38 aliniatul 2 litera “a” 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. Domnul RUS VASILE –consilier PSD,se alege în funcţia de
viceprimar al comunei.

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

- Prefectului judetului Maramures

PRESEDINTE DE SEDINTA
AUREL VANCA

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
29.07.2003
Nr.16
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ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT
Privind funcţionarea Consiliului local al comunei

Băiţa de sub Codru

CAPITOLUL I
Constituirea consiliului local

Articolul 1. – (1) In termen de 20 de zile de la constituirea sa, consiliul local se
convoacă în şedinţă de constituire. Şedinţa de constiuire se convoacă prin ordin al prefectului.

(2) Şedinţa de constituire este  legală dacă participă cel puţin două
treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această
majoritate , peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă. In acest scop prefectul va emite un nou
ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul
conbsilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral de circumscripţie , prefectul va face o nouă
convocare peste alte 3 zile , emiţând în acest scop un nou ordin.

(3). Dacă nici la atreia convocare nu se prezintă cel puţin două
treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi , prefectul va dispune verificarea motivelor care au
determinat neprezentarea la şedinţă a consilierilor absenţi. Dacă absenţele nu au la bază motive
temenice , determinate de : boală, care a necesitat spitalizare sau îmbolnăvire la pat; deplasarea
în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forţă majoră; cum ar fi : inundaţii sau alte
catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie sau alte situaţii similare, prefectul va
emite ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi , care au lipsit
nemotivat de la cele 3 convocări anterioare.

(4) Înaintea emiterii ordinului prevăzut la alin. (3) prefectul va
verifica dacă pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele
electorale ai căror consilieri declaraţi aleşi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi . În caz
afirmativ , prin acelaşi ordin se va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor
fi convocaţi supleanţii.

(5) Dacă pe listele de candidaţi ale partidelor în cauză nu sunt
supleanţi sau aceştia refuză la rândul lor să se prezinte la şedinţă , prefectul va dispune
organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit legii.

(6) Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii 70/1991 privind
alegerile locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de
la data emiterii ordinului, şi la acestea vor participa toate partridele politice , alianţele politice
sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi , precum şi candidaţii independenţi
care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.

(7) La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi
primarul care a fost declarat ales , chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a
fost finalizată.
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Articolul 2, Pregătirea şedinţei de constituire a consiliului local , transmiterea
invitaţiilor de şedinţă pentru consilieri şi primarul ales se face de secretarul comunei.

Şedinţa de constiuire este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din
numărul consilierilor aleşi.

Articolul 3. (1) Lucrările şedinţei de constituire sunt deschise de prefect sau
reprezentantul acestuia care invită  pe  cel mai în vârstă dintre consilieri şi pe cei  doi consilieri
dintre cei mai tineri să preia conducerea lucrărilor şedinţei.

(2) Stabilirea acestora se face de secretarul comunei pe baza
dosarului transmis de biroul electoral de circumscripţie.

(3) Secretarul comunei va prezenta preşedintelui de vârstă şi
consilierilor ce îl asistă dosarul cuprinzând documentele referitoare la alegerea consilierilor
inclusiv supleanţii fiecărei liste inclusiv opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii
incompatibile potrivit legii , cu calitatea de consilier.

(4) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul
căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statului aleşilor locali.

(5) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de
consilier şi a obţinut mandatul , dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă  pentru una din
cele două funcţii.

(6)Prevederile alineatului (5 ) se aplică numai în cazul în care
procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

Articolul 4. (1) Pentru validarea mandatelor de consilieri , după reluarea
lucrărilor , se alege o comisie de validare formată din 3 membri ce va funcţiona pe întreaga
durată a mandatului consiliului local.

(2) Comisia de validare va reflecta pe cât posibil , prin componenţa
sa , configuraţia politică a consiliului local.

(3) Alegerea comisiei de validare se face prin vot deschis cu votul
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.

Articolul 5.     (1) Candidaturile pentru comisia de validare se propun de
grupurile de consilieri .

(2) Preşedintele de vârstă va supune la vot individual candidaturile
propuse în ordine descrescătoare a mărimii grupului de consilieri care a făcut propunerea.

(3) Rezultatul votului privind alegerea comisiei de validare se
consemnează ân hotărârea cu numărul 1.

Articolul 6. Procedura stabilită la articolul anterior se va aplica şi la alegerea
preşedinţilor de şeinţă ori  în alte situaţii asemănătoare.

Articolul 7. Comisia de validare alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi
un secretar . Alegerea se face prin vot deschis cu votul majorităţii membrilor care o compun.

Articolul 8. (1) Comisia de validare va proceda la examinarea legalităţii alegerii
fiecărui consilier întocmind un proces verbal  în cuprinsul căruia va propune validarea sau
motivat invalidarea mandatelor consilierilor. Prezentarea procesului verbal al comisiei de
validare se va face în aceeaşi şedinţă .

(2) Modelul procesului verbal este prezentat în anexa nr. 1
(3). Dacă primarul , al cărui mandat a fost validat , a fost ales şi

consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile
optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examniat , în vederea validării ,
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dosarul supleantului , respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă , în ordinea în care cei în cauză au
fost înscrişi pe lista de candidaţi .

(4) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia
de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite
expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul
electoral potrivit Legii 70/1991 republicată , cu modificările şi completările ulterioare.
Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute de alineatul 3.

(5) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot
fi validaţi în lipsă.

(6) Pe timpul desfăşurării lucrărilor comisiei de validare se
suspendă lucrările în plen a şedinţei de constituire.

Articolul 9. (1) Preşedintele de vârstă va supune la vot în vederea validării ori
după caz invalidării mandatul fiecărui consilier în ordine alfabetică. Persoana a cărui mandat este
supus la vot  nu participă la vot.

(2) Validarea sau după caz invalidarea mandatelor de consilier se
face prin vot deschis cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.

(3) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea
numărul 2 care se comunică deîndată consilierilor care au absentat motivat.

Articolul 10.    (1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul
de consilieri stabilit potrivit legii consilierii a căror mandat a fost validat depun în faţa consiliului
local următorul jurământ : „ Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Băiţa de sub Codru.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.

(2). Jurământul se depune după următoarea procedură : secretarul
comunei va da citire jurământului, după care consilierii  validaţi se vor prezenta , în ordine
alfabetică , în faţa unei mese special amenajate , pe care se află un exemplar din Constituţie şi
Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi , dacă este cazul , pe Biblie , şi
va pronunţa cuvântul „ Jur „ , după care va semna jurîmântul de credinţă , care va fi imprimat pe
un formular special.

(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se
păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.

(4) Consilierii care se declară atei sau care au o altă credinţă decât
cea creştină pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi
imprimat pe formular fără această formulă.

(5) Consilierii care refuză să depună jurământul  sunt consideraţi
demisionaţi de drept, fapt ce se consemnează în procesul verbal al şedinţei. În acest caz se va
supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau
alianţei electorale respective , dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele
politice confirmă în scris apartenenţa  la partid.consilierului în cauză

Articolul 11. Consilierul care refuză să depună jurământul este considerat
demisionat de drept, locul lui urmând a fi completat prin  primul supleant a listei pe care a fost
ales  ori după caz se vor organiza alegeri de completare în condiţiile legii.

Articolul 12.   (1) După validarea şi depunerea jurământului de cel puţin două
treimi din membrii consiliului local , preşedintele de şedinţa declară consiliul local legal
constituit.
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(2) Declararea consiliului ca legal constituit se consemnează în
hotărârea cu numărul 3.

CAPITOLUL II
Organizarea consiliului local

SECŢIUNEA A I-A
Preşedintele de şedinţă

Articolul 13.   (1) Consilierul care a condus şedinţa asigură alegerea preşedintelui
de şedinţă. Mandatul unui preşedinte de şedinţă este de cel mult trei luni. Schimbarea din funcţie
a preşedintelui de şedinţă în perioada celor trei luni se poate face la propunerea unei treimi din
numărul consilierilor în funcţie cu votul deschis al majorităţii acestora.Acelaşi consilier poate fi
ales preşedinte de şedinţă de cel mult două ori pe durata unui mandat. Alegerea preşedintelui de
şedinţă se face cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.

(2) După alegerea sa preşedintele de şedinţă preia conducerea
lucrărilor consiliului.

(3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în
hotărârea cu nr. 4.

(4) Hotărârile nr. 1-4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de
cei doi asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretarul comunei. Aceste hotărâri au
caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice , neputând forma obiectul unei acţiuni în
justiţie.

Articolul 14.(1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţiuni
principale:

a. conduce şedinţele consiliului local;
b. supune votului consilierilor proiecte de hotărâri , asigură numărarea
voturilor şi anunţă rezultatul votării , cu precizarea voturilor pentru, a
voturilor contra  şi a abţinereilor;
c. semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat
împotriva adoptării acestora , precum şi procesul verbal;
d. asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare
a şedinţelor;
e. supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de
soluţionare a consiliului;
f. aplică dacă este cazul , sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali
sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

(2). Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţiuni
prevăzute de lege, de prezentul regulament sau de însărcinări date de consiliul local.

SECŢIUNEA A II –A
Alegerea viceprimarului

Articolul 15.   (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi , cu votul secret
al majorităţii consilierilor în funcţie un viceprimar.

(2) Propunerile privind alegerea viceprimarului se fac de către
grupurile de consilieri sau consilierii independenţi, de către consilieri sau de către primar.
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(3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia
se completează buletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată prin
aplicarea ştampilei „votat” în careul în care este înscris candidatul pe care îl votează. Buletinele
de vot pe care nu s-a aplicat nici o ştampilă precum şi cele pe care s-a aplicat ştampila în mai
multe careuri pentru doi sau mai mulţi candidatţi sunt nule.

(5) Este declarat ales viceprimar  candidatul care a obţinut votul
majorităţii consilierilor în funcţie.

(6) Dacă nici unul dintre candidaţi nu obţine majoritatea de voturi
se va organiza un nou tur de scrutin , în aceeaşi şedinţă ,  între primii doi clasaţi. Este declarat
ales viceprimar candidatul care a obţinut  cel mai mare număr de voturi.

Articolul 16. In caz de balotaj se va organiza  se va organiza un tur de scrutin
între candidaţii aflaţi în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare
număr de voturi. Dacă situaţia de balotaj se menţine se va lua o pauză pentru consultări şi se va
organiza un nou tur de scrutin. Dacă alegerea nu este posibilă nici după acesta se va convoca o
nouă şedinţă de consiliu în termen de 5 zile când va fi reluată procedura alegerii viceprimarului
cu propunerea de candidaturi.

Articolul 17. Alegerea viceprimarului , dacă aceasta are loc în cadrul şedinţei de
constituire , aceasta va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local. Prin aceeaşi hotărâre
consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului , în locul acestuia
fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei
electorale respective , dacă conducerea acestora confirmă în scris că persoana în cauză mai este
membru al partidului respectiv.

Articolul 18. Durata mandatului viceprimarului  este egală cu durata mandatului
consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei
normale de 4 ani , încetează de drept şi mandatul viceprimarului , fără altă formalitate.

Articolul 19. Viceprimarul ales demisionează din funcţia de consilier şi depune în
faţa consiliului local jurământul prevăzut de lege.

Articolul 20.  (1) Viceprimarul poate fi schimbat din funcţie cu votul a două
treimi din numărul comnsilierilor în funcţie.

(2) Propunerea de schimbare a viceprimarului se poate face de o
treime din numărul consilierilor în funcţi sau de primar. Propunerea trebuie să fie motivată
arătându-se faptele ce conduc la această propunere.

(3) Hotărârea consiliului local de schimbare din funcţie a
viceprimarului poate fi atacată de cel în cauză la contenciosul administrativ în termen de 10 zile
de la comunicare.

(4) In caz de neatacare a hotărârii sau după rămânerea acesteia
definitivă , consiliul local alege cu procedura stabilită, din rândul membrilor săi un nou
viceprimar.

Articolul 21.  (1) Viceprimarul  se suspendă din funcţie în cazul arestării sale
preventive pe toată durata arestării sale.

(2) Dacă viceprimarul a fost găsit nevinovat acesta are dreptul la
despăgubiri pentru perioada suspendării egale cu indemnizaţia ce i se cuvenea pentru această
perioadă.
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Articolul 22. Pe perioada cât viceprimarul este suspendat consiliul local poate
delega prin hotărâre unui consilier îndeplinirea temporară a atribuţiunilor de viceprimar.

SECŢIUNEA A III-A
Comisiile de specialitate

Articolul 23. După constituirea sa consiliul local organizează comisii de
specialitate pe următoarele domenii de activitate:

a. Activităţi economice , agricultură;
b. Amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, gospodărie

comunală;
c. Buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,

protecţia copiilor , muncă şi  protecţie socială;
d. Administraţie publică locală , apărarea ordinii şi liniştii publice,

juridică şi de disciplină;
e. Învăţământ,  sănătate, familie , cultură şi culte , sport şi agrment;

Articolul 24.   (1)Comisiile de specialitate sunt compuse numai din consilieri cel
puţin câte trei în fiecare comisie. Numărul consilierilor din fiecare comisie va fi întotdeauna
impar.

(2). Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau
consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local ,
în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

(3) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare
grup de consilieri , iar a consilierilor independenţi şi a consilierilor ce nu fac parte din grupurile
de consilieri constituite  de către consiliu , avându-se în vedere , de regulă , pregătirea lor
profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

(4). In funcţie de numărul membrilor consiliului un consilier poate
face parte din 1-3 comisii, din care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita
numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.

(6) Fiecare comisie de specialitate îşi alege prin votul deschis al
majorităţii consilierilor ce o compun un preşedinte şi un secretar.

Articolul 25. Componenţa comisiilor de specialitate se aprobă prin hotărâre a
consiliului local aprobată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie

Articolul 26,   (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale :
a. analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local ;
b. se pronunţă cu privire la alte probleme trimise de consiliul

local spre avizare;
c. întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra

problemelor analizate , pe care le prezintă consiliului local.
(2). Comisiile de specialitate îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite

prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin
hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Articolul 27 .        (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele
atribuţii principale :

a. asigură reprezentarea acesteia în raporturile cu consiliul
local şi cu celălalte comisii de specialitate.



7

b. convoacă şedinţele comisiei
c. conduce lucrările şedinţelor comisiei
d. propune ca la lucrările acesteia să participe şi persoane

dinafara comisiei, în funcţie de documentele ce se
examinează ;

e. participă la lucrările celorlalte comisii când acestea
examinează probleme ce interesează comisia pe care o
conduce;

f. susţine în şedinţele consiliului local avizele formulate de
comisie;

g. anunţă rezultatul votării , pe baza datelor comunicate de
secretar;

(2) îndeplineşte şi alte atribuţiuni stabilite de lege sau de
prezentul regulament. In lipsa preşedintelui atribuţiunile acestuia sunt asigurate de secretar sau
de un alt membru desemnat de comisie.

Articolul 28. (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale :
a. efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe

a membrilor comisiei.
b. Numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra

cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra
rezultatului votării;

c. Asigură redactarea avizelor şi proceselor verbale .
(2) Secretarzul comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute

de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări stabilite de
comisie ori de preşedinte.

Articolul 29. (1)Şedinţele comisiilor de specialitate se convoacă de preşedinţii
acestora cu cel puţin 3 zile înainte. In lipsa preşedintelui şedinţa se convoacă de secretar.

(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui
. Oricare dintrre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a şedinţei  a unor
probleme.

(3).Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este
obligatoirie.

(4) În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază consilierului în
cauză nu i se acordă indemnizaţia de şedinţă. Dacă absenţele continuă fără a fi motivate ,
preşedintele comisiei  poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor
locali sau poate propune consiliului local aplicarea de sancţiuni statutare , inclusiv înlocuirea
celui în cauză din comisie.

Articolul  30.(1) Şedinţele comisiilor de specialitate nu sunt publice şi se
desfăşoară de regulă înaintea şedinţelor consiliului , atunci când pe ordinea de zi a acestuia sunt
cuprinse probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora se solicită avizul.

(2) Comisia poate hotărî ca la lucrările sale să participe şi alte
persoane ce prezintă interes pentru desfăşurarea lucrărilor.

(3) La şedinţele comisiilor de specialitate au dreptul să participe
iniţiatorii proiectelor şi propunerilor de hotărâri, rapoartelor de anchetă , propunerilor de
amendamente, când se dezbat acestea, iar la cererea preşedintelui comisiei şi funcţionari din
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aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale , din serviciile publice ori alţi
specialişti.

(4) Persoanele prevăzute la alineatele 2 şi 3 pot fi ascultate în
cadrul comisiei în legătură cu problemele aflate pe ordinea de zi dar nu participă la vot.

Articolul 31 . (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri şi a celorlalte
probleme repartizate comisiei preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în
cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi dacă aceasta nu este
prezentată de iniţiator.

(2) Consilierul desemnat potrivit alineatului (1) va redacta avizul
comisiei , pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia , care au fost
aprobate cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat , cu
motivarea necesară , atât amendamentele şi propunerile acceptate cât şi cele respinse.

(4) Avizul întocmit potrivit alineatelor 2 şi 3 se prezintă
secretarului comunei, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri ,
odată cu ordinea de zi.

Articolul 32. (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii
membrilor ce le compun şi adoptă rapoarte, acorduri , avize şi rezoluţii cu votul majorităţii
membrilor prezenţi la şedinţă.

(2) Votul în cadrul comisiilor de specialitate este de regulă
deschis.În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret , stabilind de la caz la caz şi
modalitatea de expimare a acestuia.

Articolul 33 (1) Lucrările şedinţei de comisie se consemnează ,prin grija
secretarului; în proces verbal semnat de preşedinte şi secretar ori în lipsa unuia dintre aceştia de
un alt membru  al comisiei.

(2) Procesul verbal poate fi consultat de alte persoane care nu au
participat la şedinţă  numai cu aprobarea preşedintelui comisiei dacă acestea dovedesc un interes
legitim.

Articolul 34. Dacă în urma dezbaterilor în şedinţa consiliului local se impun
modificări de fond în conţinutul proiectului , preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea
proiectului pentru reexamninare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a
întocmit avizul , respectiv raportul.

Articolul 35, (1) Sesizarea în fond a comisiilor de specialitate pentru dezbaterea
şi avizarea proiectelor şi propunerilor de hotărâri , a amendamentelor şi a altor documente
transmise de primar sau consilieri se face de către secretarul comunei.

(2) Dacă consideră necesar , secretarul comunei , va putea solicita
şi altor comisii de specialitate avizul asupra acestor documente.

(3) Preşedintele comisiei de specialitate sesizată în fond va putea în
acest caz să fixeze un termen pentru obţinerea avizelor respective.

Articolul 36. Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificată printr-o
anchetă hotărâtă de consiliul local , la cererea a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în
funcţie.

Articolul 37.  (1) Consiliul local poate organiza la solicitarea primarului sau a
unei treimi din numărul consilieriilor în funcţie, comisii speciale de analiză şi verificare pe
perioadă determinată.
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(2) Componenţa comisiei speciale de analiză şi verificare precum
şi obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acesteia se aprobă prin hotărâre a consiliului
local adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.

Articolul 38. Comisia acţionează în limitele stabilite prin hotărârea consiliului
local putând asculta persoane din comună sau solicita organizaţiilor, instituţiilor şi societăţilor
comerciale din comună concursul în elucidartea faptelor şi împrejurărilor verificate.

Articolul 39. Rezultatele verificărilor şi analizelor efectuate de comisie se
consemnează într-un raport ce se va prezenta consiliului în termenul stabilit prin hotărârea de
organizare a acesteia. Raportul şi măsurile ce se impun se vor aproba prin hotărâre de consiliu.

Articolul 40. Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a
comisiilor de specialitate , numărul şi denumirean acestora, numărul membrilor fiecărei comisii
şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi
, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărârea consiliului local cu nr. 6
în cadrul şedinţei de constituire.

SECŢIUNEA A IV-A
Alte dispoziţii

Articolul 41 (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către
preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către părimar, dacă
procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul desemnat
de preşedintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă în faţa consiliului hotărârea de
validare.

(2). După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune
jurământul prevăzut de articolul 10 folosindu-se procedura prevăzută .

Articolul 42 (1) . După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de
drept al mandatului.

(2) Pe timpul desfăşurării lucrărilor consiliului primarul este
obligat să poarte eşarfa. Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct , separat de de cel al
preşedintelui de şedinţă.

(3).Dacă la lucrările consiliului local participă şi păersoanele
prevăzute de articolul 54 din Legea 215-2001  aceştia vor ocupa deasemenea un loc distinct ,
separat de cel al preşedintelui de şedinţă.

(4). Persoanele interesate invitate de primar  să participe la
şedinţele consiliului local vor ocupa un loc distinct în alăturat primarului.

(5) Participarea la şedinţele publice a cetăţenilor se va face în
limita locurilor disponibile în sala de şedinţă destinate publicului.

Articolul 43. Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să-şi
exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de
vedere al primarului se consemnează , în mod obligatoriu , în procesul verbal de şedinţă.

Articolul 44. (1) Secretarul comunei participă în mod obligatoriu la şedinţele
consiliului local. Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele
consiliului local:

a. asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local , la
cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor
în funcţie ;

b. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
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c. efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţă a
consilierilor;

d. numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă
preşedintelui de şedinţă;

e. informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar
penrtru adoptarea fiecărei hotărâri;

f. asigură întocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la
dispoziţia consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul verbal ,
respectiv stenograma dactilografiată a şedinţei anterioare , asupra
conţinutului cărora cere acordul consiliului;

g. asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea , numerotarea
paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

h. urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului
local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile
articolului 47 alineat (1) din Legea administraţiei publice locale şi îl
informaează pe preşedintele de şedinţă cu privire la aemenea situaţii
făcând cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri ;

i. prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la
legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse
deliberării consiliului ; dacă este cazul , refuză să contrasemneze
hotărârile consiliului local pe care le consideră ilegale;

j. poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul
oprdinii de zi a şedinţelor consiliului local;

k. contrasemnează în condiţiile legii şi ale prezentului regulament ,
hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;

l. acordă membrilor consiliului local asistenţă şi sprijin de specialitate în
desfăşurarea activităţii , inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri
sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea
obligaţii revin şi aparatului propriu al autorităţilor administraţiei
publice locale.

m. Întocmeşte statele de plată pentru plata indemnizaţiei cuvenită
consilierilor

(2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege , de
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date de consiliul
local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor de consiliu.

CAPITOLUL III
Funcţionarea consiliului local

SECŢIUNEA  1
Desfăşurarea şedinţelor

Articolul 45 (1)Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte şi
propuneri de hotărâri , rapoarte ale comisiilor de specialitate , rapoarte sau informări  ale
conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, declaraţii
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politice, întrebări , interpelări, petiţii. Ordinea de zi este înscrisă în invitaţia de şedinţă ce se
transmite consilierilor şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin afişare.

(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte pe baza propunerilor
primarului , secretarului, consilierilor, comisiilor de specialitate sau a solicitărilor cetăţenilor.

(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.
(4)Proiectele de hotărâri şi celălalte probleme asupra cărora

urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor
de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort
din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compaertimentului de resort se
întocmeşte şi se depune la secretarul comunei , înaintea întocmirii avizului comisiei de
specialitate , spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.

Articolul 46 (1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi
să –şi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul comunei.

(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să
comunice acest lucru  preşedintelui de şedinţă sau secretarului.

Articolul 47. (1) Dezbaterea problemelor se face în ordinea în care acestea sunt
înscrise pe ordinea de zi aprobată . Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de
hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul
preşedintelui comisiei de specialitate şi , dacă este cazul şefului compartimentului care a întocmit
raportul.

( 2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alineatul 1. se trece
la dezbateri.

(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea
înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul

să limiteze durata luărilor de cuvânt , în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop poate
propune consiliului aprobarea timpului ce va fi acordat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total
de dezbatere  a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la
problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la
dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul onor probleme deosebite
se va alocxa un anumit timp fiecărui grup de consilieri , în funcţie de mărimea acestuia.

Articolul 48. (1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să
răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alineatului (1)  se aplică şi în cazul în care se cere
cuvântul în probleme de regulament.

Articolul 49. Preşedintele de şedinţă sau preşedinţii oricărui grup de consilieri
poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de
încheiere a dezbaterii se supune la vot. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată
de majoritatea consilierilor prezenţi.

Articolul 50. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii
prezenţi la şedinţă precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele din sală.

Articolul 51. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată , preşedintele
de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor
locali în competenţa sa ori poate propune consiliului local aplicarea de sancţiuni
corespunzătoare.

Articolul 52. Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe
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articole , consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele
formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat textul
iniţiatorului sau un amendament formulat anterior , celălalte se socotesc respinse fără a se mai
supune votului.

SECŢIUNEA A 2-a
Elaborarea proiectelor de hotărâri

Articolul 53. (1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului
local aparţine primarului şi consilierilor
. (2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi
vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă . În acest scop secretarul
comunei şi personalul de specialitate din aparatul propriu al autorităţilor adiministraţiei publice
locale vor acorda asistenţă tehnică de specialitate.

Articolul 54. (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin
menţionarea titlului şi a iniţiatorului.

(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţă consilierilor de
îndată , cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula
şi depune amendamente.

(3) Operaţiunile prevăzute la alineatul (2) se realizează prin grija
secretarului comunei.

Articolul 55. (1) Proiectele de hotărâri şi celălalte materiale se transmit spre
dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local , precum şi compartimentelor
de resort din aparatul propriu al autoerităţilor administraţiei publice locale , în vederea întocmirii
raportului. Nominalizarea comisiilor de specialitate şi compartimentelor cărora li se transmit
materialele spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul comunei.

(2) . Odată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de
depunere a raportului şi avizului , avându-se grijă ca raportul să poată fi transmis şi comisiei de
specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.

(3) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau
poate renunţa , în orice moment , la susţinerea lor.

Articolul 56. (1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de
specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau , după caz ,
respingerea proiectului sau propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului , se pot
formula amendamente.

(2) Avizul se transmite secretarului comunei , care va dispune
măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri , cel mai târziu odată cu
invitaţia de şedinţă.

Articolul 57 . Proiectele de hotărâri şi celălalte propuneri însoţite de avizul
comisiei de specialitate şi a compartimentului de resoort din aparatul propriu se înscriu pe
ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

SECŢIUNEA  a 2-a
Procedura de urgenţă

Articolul 58.Consiliul local se convoacă de îndată în şedinţă în caz de forţă
majoră sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei.
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Convocarea se face de primar asigurându-se un interval de timp până la
desfăşurarea şedinţei care să permită anunţarea tuturor consilierilor şi deplasarea lor la locul de
desfăşurare stabilit.

Articolul 59. Ordinea de zi a şedinţei cuprinde numai problemele ce au determinat
convocarea.
Dezbaterea şi adoptarea proiectelor de hotărâri se face cu avizarea directă în şedinţă a acestora de
către comisiile de specialitate ce ar fi fost sesizate în fond în cazul procedurii normale.

Articolul 60. În măsura în care nu se dispune altfel prin articolele 58-60 şedinţelor
ce se desfăşoară de îndată le sunt aplicabile prevederile articolelor 45-52. din prezentul
regulament.

SECŢIUNEA a 3-a
Procedura de vot

Articolul 61. (1) Votul consilierilor este individual , se exprimă direct şi poate fi
deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprimă public prin ridiacrea mâinii sau prin
apel nominal.

(3)Consiliul local hotărăşte , la propunerea preşedintelui de şedinţă
, ce modalitate de vot se va folosi , înafara cazului în care prin lege sau prin regulament se
stabileşte o anumită modalitate.

Articolul 62. (1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor :
preşedintele de şedinţă explică obiectul votării şi sensul cuvintelor „pentru” şi „contra” .
Secretarul comunei va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordinea alfabetică.
Consilierul nominalizat se ridică în picioare şi pronunţă cuvântul „ pentru „ sau „ contra „ în
funcţie de opţiunea sa.

(2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a
numelui consilierilor care au lipsit la primul apel.

Articolul 63. (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot fi clară şi precisă , fără echivoc şi

fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi cuvintele „ da” sau
„nu”  ori aplicarea ştampilei „ votat „ în caseta corespunzătoare persoanei votate în cazul în care
votul se referă la persoane.

(3)Buletinele de vot se introduc într-o urnă . La număprarea
voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a
consilierului sau au fost folosite ambele opţiuni ori au fost votate mai multe persoane.

Articolul 64. (1) Hotărârole şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii
consilierilor prezenţi , înafară de cazul în care , prin lege sau prin regulament , se dispune altfel .

(2) Abţinerile se contabilizează la voturile „ contra”.
(3)Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal ,

preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.
Articolul 65. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul verbal să se

consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.
Articolul 66. Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi

readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleaşi şedinţe.
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Articolul 67 (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local , precum şi
pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa , acesta îşi organizează aparatul propriu de
lucru părin angajarea unei persoane , de regulă cu studii juridice .

(2). Aparatul permanent de lucru se organizează potrivit unei
organigrame şi a unui stat de funcţii propriu , aprobat de consiliul local, la propunerea
preşedintelui de şedinţă ţinând cont de resursele financiare prevăzute cu această destinaţie în
bugetul comunei.

Articolul 68. Incadrarea persoanei din aparatul permanent de lucru se face pe
bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se constituie prin
hotărârea consiliului local , aceasta urmând să şi facă încadrarea persoanelor care au câştigat
concursul.

Articolul 69. Salarizarea personalului din aparatul permanet de lucru se face
potrivit anexei nr. II la Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2000 a Guvernului României privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar , cu
modificările ulterioare , iar cheltuielile aferente se suportă din bugetul local.

Articolul 70 (1) Dacă nu este posibilă angajarea în aparatul permanent de lucru a
unui specialist cu pregătire juridică , consiliul local poate hotărâ ca apărarea intereselor sale în
faţa instanţelor de judecată să se facă de un apărător ales, cheltuielile urmând a fi suportate din
bugetul local.

(2) În situaţiile prevăzute la alineatul (1) împuternicirea se
semnează de preşedintele de şedinţă.

Articolul 71. (1) Postul din aparatul propriu de lucru al consiliului local nu se
include în numărul maxim de posturi stabilit potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice.

(2) Personalului din aparatul propriu de lucru al consiliului local nu
i se aplică prevederile Legii 188/1000 privind Statutul funcţionarilor publici , cu modificările
ulterioare.

(3)Personalul din aparatul permanent  de lucru  al consiliului local
colaborează cu secretarul comunei la pregătirea şedinţelor de consiliu , asigurarea documentării
şi informării consilierilor , întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a
oricăror materiale.

CAPITOLUL IV
Întrebări , interpelări , petiţii şi informarea consilierilor locali.

Articolul 72(1) Consilierii pot adresa întrebări primarului , viceprimarului şi
secretarului comunei, opprecum şi şefilor compartimentelor din aparatul propriu al autorităţilor
administraţiei publice locale sau a serviciilor şi unităţilor subordonate.

(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt
necunoscut.

(3)Cei întrebaţi vor răspunde , de reguilă , imediat sau , dacă nu
este posibil , la următoarea şedinţă a consiliului local.

Articolul 73 Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită  explicaţii în
legătură cu un fapt cunoscut . Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris , până la
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următoarea şedinţă a consiliului , sau oral , la proxima şedinţă , potrivit solicitării autorului
interpelării.

Articolul 74. (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării
mandatului , iar compartimentul , serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la
termenul stabilit.

(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
Articolul 75. (1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului

local. Acestea se înscriu într-un registru special , sunt analizate şi soluţionate potrivit
reglementărilor legale în vigoare.

(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a
petiţiilor.

CAPITOLUL V
Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier.

SECŢIUNEA 1
Drepturile şi obligaţiile consilierilor locali.

Articolul 76. După validarea alegerilor consilierului i se eliberează legitimaţia de
consilier, precum şi semnul distinctiv prevăzut de Statutul aleşilor locali.

Articolul 77. (1) Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor
de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţă în cuantumul şi în condiţiile
stabilite de lege.

(2) Consilierul are dreptul , după caz , la diurna de deplasare şi
plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului
de consilier.

Articolul 78 (1) Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi a
comisiilor de specialitate este obligatorie.

(2) Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau a
comisiilor de specialitate din care face parte , decât în cazul în care a obţinut aprobarea
consiliului , respectiv a preşedintelui comisiei , dacă are motive temenice.

Articolul 79. Schimbările intervenite în activitatea consilierului , în timpul
exercitării mandatului , se aduc la cunoştinţa consiliului local în cel mult 10 zile de la data
producerii acestora.

Articolul 80. Consilierul care absentează nemotivat la două şedinţe consecutive
va fi sancţionat , potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali.

Articolul 81. Consilierul poate demisiona prin cerere scrisă adresată consiliului.
Soluţionarea cererii se va afec în condiţiile şi cu procedurile prvăzute de Statutul aleşilor locali.

Articolul 82. (1) Consilierii sun obligaţi să organizeze semestrial întâlniri cu
cetăţenii  şi să acorde audienţe acestora.

(2) Anual fiecare consilier va întocmi un raport despre activitatea
proprie. După prezentarea acestuia în şedinţa consiliului local , raportul se aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la loc vizibil prin grija secretarului comunei.

SECŢIUNEA a 2-a
Sancţiuni.

Articolul 83. (1) Încălcarea de către consilieri a obligaţiilor ce le revin în
exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează potrivit prevederilor Statutului
aleşilor locali şi ale prezentului regulament.
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(2) La aplicarea sancţiunilor se va ţine seama de gravitatea abaterii
, frecvenţa acesteia şi condiţiile producerii ei.

Articolul 84. (1) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin cu privire la menţinerea
ordinii şi respectarea regulamentului în timpul şedinţei consiliului preşedintele de şedinţă poate
aplica una dintre următoarele sancţiuni :

a. avertismentul ;
b. chemarea la ordine ;
c. retragerea cuvântului ;
d. eliminarea din sala de şedinţă.
(2) Eliminarea din sala de şedinţă echivalează cu absenţă

nemotivată.
Articolul 85 (1) Consiliul local poate hotărî cu votul a cel puţin două treimi din

numărul membrilor săi aplicarea următoarelor sancţiuni consilierilor locali care, în exercitarea
mandatului , au săvârşit abateri de la prevederile legii şi ale prezentului regulament:

a. interzicerea de a participa la lucrările următoarei şedinţe a
consiliului;

b. excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei
de specialitate;

c. retragerea indemnizaţiei de şedinţă , pentru 1-2 şedinţe.
(2) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alineatul (1) litera a şi

b  cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în activitate aspectele juridice , aceasta
prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate , inclusiv a explicaţiilor furnizate de
cel în cauză.

Articolul 86. Pe perioada sancţionării consilierii în cauză nu sunt luaţi în calcul
la stabilirea cvorumului de lucru.

Articolul 87. Interzicerea participării la următoarea şedinţă a consiliului local ,
precum şi excluderea de la lucrările consiliului şi a comisiilor de specialitate au drept consecinţă
neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.

Articolul 88 Excluderea temporară de la lucrările consiliului local şi ale
comisiilor de specialitate nu poate depăşi două luni.

Articolul 89. Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate
preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile
prevăzute la articolul 82 alineatul 1.

Articolul 90. Prevederile prezentului regulament se aprobă şi se modifică prin
hotărâre a consiliului local adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

Articolul 91. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul regulament.

Notă prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Consiliului local al comunei Băiţa de sub
Codru din data de ...... prin Hotărârea nr. .... adoptată cu votul a .... consilieri din cei .... consilieri
în funcţie.
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Anexa nr. 1.
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi........... , în prima şedinţă a comisiei de validare
A Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru.

Astăzi ( data de mai sus ) comisia de validare aleasă de Consiliul local al comunei
Băiţa de sub Codru în şedinţa de constituire din data de ..... a examinat , în conformitate cu
prevederile art. 32 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001 , cu modificările şi
completările ulterioare , legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că au fost respectate
dispoziţiile legale şi că nu sunt/ sunt cazuri de incompatibilitate , fapt pen tru care a hotărât să
propună  validarea tuturor/unui număr de .... consilieri , conform tabelului anexat.

Drept pentru care , am încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte, Secretar,

Membrii,



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la înfiinţarea structurii de specialitate şi a Comisiei de Acorduri Unice

în cadrul Comunei Băiţa de sub Codru  pentru realizarea atribuţiunilor în procesul de
autorizare a construcţiilor

Având în vedere prevederile  Legii nr. 50 / 1991 modificată prin Legea nr. 453/2001
privind autorizarea lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor ;

Având în vedere prevederile Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1943
/2001 al ministrului lucrărilor publice , transportului şi locuinţei de aplicare a Legii nr. 50 /1991;

În temeiul prevederilor articolelor  38 alineat 3 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 în cadrul aparatului propriu  în compartimentului de urbanism
şi amenajarea teritoriului  , biroul de gestiune a emiterii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor
de construcţie şi desfiinţare a construcţiilor.

Articolul 2. Se constituie Comisia de Acorduri Unice  pentru întocmirea acordurilor unice
referitoare la emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie şi desfiinţare a
construcţiilor de pe teritoriul comunei Băita de sub Codru

Componenţa comisiei de acorduri unice este :
1. Arhitectul şef al comunei
2. Inginerul angajat în structura proprie a administraţiei publice locale
3. Reprezentantul P.S.I
4. Reprezentantul Protecţiei Civile
5. Reprezentantul Protecţiei Mediului
6. Reprezentantul Protecţiei Sănătăţii Populaţiei

Articolul 3. În funcţia de arhitect şef al comunei va fi angajat  un specialist în construcţii
şi arhitectură cu fracţiune de normă sau prin prestări  de servicii.

Primarul comunei va analiza condiţiile de angajare fie prin  contract de prestări servicii fie
prin asociere cu alte comunităţi locale.

Odată cu încadrarea arhitectului şef al comunei se vor aduce modificările corespunzătoare
în statul de funcţii în limita creditelor bugetare existente.

Articolul 4. Relaţiile funcţionale , atribuţiunile , competenţele şi răspunderile biroului de
gestiune a emiterii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construcţie şi demolarea
construcţiilor se vor stabili prin se vor stabili prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

Articolul 5. Pentru asigurarea funcţionării biroului de gestiune a emiterii certificatelor de
urbanism şi autorizaţiilor de construcţie şi demolare a construcţiilor  se vor stabili taxe în
condiţiile legii.



Articolul 6 . Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:
Consiliului Judeţean Maramureş
Prefectului judeţului Maramureş

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  30.09.2002

Nr.
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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 ,
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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



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 2003

Avand în vedere  prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. cu privire la
modificarea repartizarea pe localităţi a sumelor defalcate din impozitul pe venit şi din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale ;

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 2003 se
majoreaza atat la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 306472 mii lei după
cum urmează:

I. VENITURI TOTAL +306.472 mii lei
Din care

A.  Sume defalcate din TVA +130.000 mii lei
B. Sume defalcate din impozitul pe venit + 200.000 mii lei

II.CHELTUIELI TOTAL + 306.472 mii lei
Din care:
Cheltuieli materiale + 200.000 mii lei
Cheltuieli de personal +  130.000 mii lei
Transferuri - 23.528 mii lei
Articolul 2. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
57.02. Invatamant +130.000 mii lei
60.02 Asistenta sociala - 23.528 mii lei
63.02 . Servicii de dezvoltare publică + 200.000 mii lei
Articolul 3. Detalierea pe subcapitole, artilole si alineate a modificarilor

intervenite in bugetul local se regaseste in anexele la prezenta hotarare.
Articolul 4. 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
PETRAN AUREL

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 17.12.2003

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 2003

Avand în vedere  prevederile HotărârII Consiliului judeţean Maramureş nr. cu privire la
modificarea repartizarea pe localităţi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale ;

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 2003 se
modifica majoreaza atat la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de  220.000 mii
lei după cum urmează:

VENITURI TOTAL +220.000 mii lei
Din care

A.  Sume defalcate din TVA +220.000 mii lei
CHELTUIELI TOTAL + 220.000 mii lei
Din care:
Cheltuieli de personal +220.000 mii lei
Articolul 2. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
57.02. Invatamant +220..000 mii lei
Articolul 3. Detalierea pe subcapitole, artilole si alineate a modificarilor

intervenite in bugetul local se regaseste in anexele la prezenta hotarare.
Articolul 4. 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
BANCOŞ ROMULUS

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 30,11.2003

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 2003

Avand în vedere  prevederile HotărârII Consiliului judeţean Maramureş nr. cu privire la
modificarea repartizarea pe localităţi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale ;

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 2003 se
modifica majoreaza atat la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 80.000 mii
lei după cum urmează:

VENITURI TOTAL +80.000 mii lei
Din care

A.  Sume defalcate din TVA +8o.000 mii lei mii lei
CHELTUIELI TOTAL + 80.000 mii lei mii lei
Din care:
Cheltuieli de personal +80.000 mii lei
Articolul 2. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
57.02. Invatamant +80.000 mii lei
Articolul 3. Detalierea pe subcapitole, artilole si alineate a modificarilor

intervenite in bugetul local se regaseste in anexele la prezenta hotarare.
Articolul 4. 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
BANCOŞ ROMULUS

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 30,10.2003

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 2003

Avand în vedere  prevederile Ordonaţei Guvernului României nr. 87/2003 cu privire la
rectificarea bugetului de stat precum şi Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 71/2003 cu
privire la repartizarea pe localităţi a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale ;

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 2003 se
modifica conform prevederilor prezentei hotarari.

Articolul 2. Se aproba urmatoarele influiente la veniturile bugetului local pe anul
2003:

VENITURI TOTAL +241.767 mii lei
Din care

A.  Sume defalcate din impozitul pe venit. +241.767 mii lei
Din care :

a. Protecţie socială + 11.767 mii lei
b. Echilibrarea bugetului local +230.000 mii lei

Articolul 3. Se aproba urmatoarele influente la cheltuieli :
CHELTUIELI TOTAL + 241.767 mii lei mii

lei
Din care:
Cheltuieli de personal +150.000 mii lei
Cheltuieli materiale şi servicii +  80.000 mii lei
Transferuri +  11.767 mii lei
Articolul 4. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
51.02. Servicii publice generale +165.000 mii lei
58.02 Sănătate +  20.000 mii lei
60.02. Asistenţă socială +  11.767 mii lei

din care
60.02.09 Ajutor social + 11.767 mii lei
63.02  Servicii si dezvoltare publica +  45.000 mii lei

din care
63.02.01 Reparatii străzi + 25.000 mii lei
63.02.02 Iluminat public + 20.000 mii lei



Articolul 5. Detalierea pe capitole , subcapitole, artilole si alineate a modificarilor
intervenite in bugetul local se regaseste in anexele la prezenta hotarare.

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
BANCOŞ ROMULUS

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 30,09.2003

Nr. 19



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE



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 2003

Avand in vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.
45/2003 privind finanţele publice locale;

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 2003 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
PETRAN AUREL

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
29.02.2004

Nr.7
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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 ;

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.  Tarifele pentru închirierea spaţiilor şi bunurilor căminului cultural se mentin
la nivelul stabilit pentru anul 2002 cu urmatoarele modificari :

1. Inchirierea spatiilor caminului cultural Baita de sub Codru incluzand si mobilierul
acestuia pentru nunti 2.500.000 lei

2. Inchirierea spatiilor caminului cultural Urmenis pentru nunti 1.000.000 lei
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
GHIT VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru  la 18.12.2002
Nr.44



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la adoptarea bugetului local

pe anul 2003
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş , nr.

80/2002 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.631/2002 a bugetului de stat pe anul 2003 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 2003
care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 6.186.209  mii lei ,

Articolul 2. Veniturile bugetului local pe anul 2003 sunt în sumă de 6.186.209 mii
lei , după cum urmează :

:
A. Venituri proprii : 815.000 mii lei
B. Prelevări din bugetul de stat 4.893.209 mii lei
Din care : Sume defalcate din TVA 2.063.305 mii lei

Cote defalcate din imp.pe venit 100.000 mii lei
Sume defalcate din impozit pe venit 2.276.930 mii lei
Sume de echilibrare alocate de C.J. 452.974 mii lei

C. Subventii din alte bugete 478.000 mii lei
Din care : Subventii de la AJOFM 438.000 mii lei

Subventii pentru PUG 40.000 mii lei
Articolul 3. Cheltuieli bugetului local pe anul 2003 sunt în sumă totală de

6.186.209 mii lei  după cum urmează :

A. Cheltuieli curente 5.908.401 mii lei
Cheltuieli de personal 3.922.000 mii lei

Cheltuieli materiale şi servicii 1.161.808 mii lei
Subvenţii 240.000 mii lei
Transferuri 822.401 mii lei

B. Cheltuieli de capital 40.000 mii lie
Articolul 4. Repartizarea pe activităţi a cheltuielilor bugetului local este

următoarea :
. Servicii publice generale 1.500.000 mii le



Chelruieli social/culturale total 3.712.601 mii lei
- Invăţământ 2.613.305 mii lei
- Cultură 350.000 mii lei
-Biblioteca comunală 110.000 mii lei
-Cămin cultural 240.000 mii lei

. Asistenţă socială 749.296  mii lei
Din care :
- Ajutor social 200.000 mii lei
- Asistent persoane cu handicap 544.000 mii lei

4Servicii de dezvoltare publică 833.000  mii lei
Din care:

- Repararea străzilor 155.000 mii lei
- Iluminat public 100.000 mii
- Alte actiuni de gospodarie comunala 538.000 mii lei

5 Alte actiuni economice 75.000 mii lei
- Agricultura 70.000 mii lei
- Sustinerea programelor de dez. Regionala 5.000 mii lei

5. Alte actiuni 12.808 mii lei
- Protectie civila 6.000 mii lei
- Alte cheltuieli 6.0808 mii lei

6. Transferuri 52.800 mii lei
-Transfer din bugetul comunei pentru sustinerea
sistemului de protectie a copilului 52.800 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 2003 în valoare totală de 40.000
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

GHIT  VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 18.12.2002
Nr.37.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea taxelor de păşunat pe anul 2003

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ f” şi a art. 46 din Legea
nr. 215 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. Pentru anul 2003 taxele de păşunat pe specii şi categorii de animale se
mentin la nivelul stabilit pentru anul 2002

Art. 2. Taxele astfel stabilite sunt valabile pe toate păşunile din comună şi se
achită până la 31 mart 2003.

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 1 zile muncă la
lucrări pe păşuni pentru fiecare animal mare adult ce păşunează pe păşunile comunale.

Contravaloarea unei zile muncă nexecutată se stabileşte la 100.000 lei.
Art. 5. Inceperea sezonului pastoral se va face la 5 mai 2003. 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
- Biroului contabilitate impozite si taxe

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
GHIT VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru  18.12.2002
Nr.43



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea închirierii unui spaţiu de la
căminul cultural  din Băiţa de sub Codru

Avînd în vedere cererea domnului PODINĂ VASILE din Băiţa de sub Codru nr.
237 prin care solicită închirierea unui spaţiu de la căminul cultural Băiţa de subCodru în vederea
amenajării şi instalării aparatuirii necesare unui post de televiziune prin cablu;

Având în verdere prevederile art. 11 litera „a” din legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

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. 204
din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă închirierea unui spaţiu de la căminul cultural din Băiţa de
sub Codru  domnului PODINĂ VASILE pentru  instalarea de aparatură necesară unui post de
televiziune prin cablu.

Articolul 2. Condiţiile de închiriere şi preţul chiriei se vor stabili în condiţiile
legii prin contract încheiat cu primarul comunei.

Articolul 3. Prezenta se comunică la ;
-Prefectului judeţuluui MARAMUREŞ
-Domnului PODINĂ VASILE din Băiţa de sub Codru nr. 237.
-Directorului căminului cultural.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
BANCOŞ ROMULUS

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
30.09.2003
Nr.21


	Hotarare aprobare numar persoanal aparat propriu.pdf
	Hotarare aprobare numar personal cu topograf.pdf
	Hotarare aprobare numar personal in aparatul propriu.pdf
	Hotarare aprobare regulament functionare consiliu.pdf
	Hotarare aprobarea limitelor minime de venituri Legea 416.pdf
	Hotarare bonificatie impiozite si taxe pe anul 2003.pdf
	hOTARARE BUGET CAMIN 2003.pdf
	hOTARARE CONSTRUCTII SPECIALE.pdf
	Hotarare desemnare persoanei ce furnizează informatii de interes public.pdf
	Hotarare Guvern cariera functionarilor.pdf
	Hotarare Guvern comisii de disciplina.pdf
	Hotarare impoyite si taxe 2004.pdf
	Hotarare impozite si taxe 2005.pdf
	Hotarare INFIINTARE CAMIN CULTURAL -modificare.pdf
	Hotarare INFIINTARE CAMIN CULTURAL.pdf
	hotarare nr. 13 rectificare buget APRILIE 2003.pdf
	Hotarare numar maxim de titulari pe fiecare clasa de salarizare.pdf
	Hotarare priuvind modificare regulamentului consiliului local.pdf
	Hotarare priuvind modificare regulamentului consiliului local2005.pdf
	Hotarare privind organizarea pazei bunurilor.pdf
	Hotarare privind organizarea serviciului de pompieri.pdf
	Hotarare privind stabilirea functiei publice de inspector(1).pdf
	Hotarare propunere de clasificare drum(2).pdf
	Hotarare reactualizare comisie de dezastre(2).pdf
	Hotarare revocare hotărare(2).pdf
	Hotarare venituri Legea 416 pe anul 2003(2).pdf
	Hotararea nr. 1 privind aprobarea numarului asist personali 2003(2).pdf
	Hotararea nr. 1 privind asociere la gestiunea deseurilor(2).pdf
	Hotararea nr. 1 privind INCETAREA MANDATULUI VICEPRIMARULUI(2).pdf
	Hotararea privind  alşegerea viceprimarului(2).pdf
	Modificarea regulamentului consiliului(2).pdf
	otarare structura urbanism(2).pdf
	Proiect hotarare nivelul impozitelor pe 2003(2).pdf
	Proiect hotarare rectificare decembrie 2003(2).pdf
	Proiect hotarare rectificare noiembrie 2003(2).pdf
	Proiect hotarare rectificare ocotmbrie 2003(2).pdf
	Proiect hotarare rectificare septembrie 2003(2).pdf
	CAP PROIECT DE HOTARARE CONSILIU LOCAL.pdf
	Hotarare  privind aprobarea contului de inchiidere pe 2003.pdf
	Hotarare actualizare tarife camin 2003.pdf
	Hotarare adoptare buget 2003.pdf
	Hotarare adoptare taxe de pasunat 2003.pdf
	Hotarare aprobare închirirre spatiu.pdf

