
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 2004
Avand în vedere  prevederile HotărârII Consiliului judeţean Maramureş nr 27/2004. cu

privire la modificarea repartizarea pe localităţi a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale ;

Avand in vedere prevederile Ordonan’ei Guvernului nr. 45/2003 privind  finantele 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 2004 se
majoreaza atat la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 100000 mii lei după
cum urmează:

VENITURI TOTAL +100.000 mii lei
Din care

A.  Sume defalcate din  impozitul pe venit +100.000 mii lei
CHELTUIELI TOTAL + 100.000 mii lei
Din care:
Cheltuieli de personal +42.000 mii lei
Transferuri +58000 mii lei
Articolul 2. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
60.02.09  Ajutoare sociale +58.000 mii lei
60.02.47 Drepturile asistentului persoanelor cu handicap + 42.000 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
ARDELEAN GHEORGHE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 5.04.2004

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 2004
Având în vedere  comunicarea Consiliului judeţean Maramureş cu privire la modificarea

alocării sumelor din cote din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru învăţîmânt;

Având in vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 45/2003 privind  finantele publice
locale;

Având în vedere prevederile H.G.R. nr. 2120/2004 poziţia 1471.
Având în vedere avizul comisiei de buget finanţe din cadrul consiliului local precum şi

referatul serviciului de contabilitate;
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 2004 se
majoreaza atat la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 97.879 mii lei după
cum urmează:

VENITURI TOTAL +97.879 mii lei
Din care

A.  Cote defalcate din  impozitul pe venit +40.000 mii lei
B.Cote din TVA +57.879 mii lei

CHELTUIELI TOTAL + 97.879 mii lei
Din care:
Cheltuieli de personal +57.879 mii lei
Transferuri +40.000 mii lei
Articolul 2. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
60.02.09  Protecţie soicială +40.000 mii lei
57.02.00  Învîţîmânt +57.879 mii lei
din care:
57.02.02 Cheltuieli de personal +29.879 mii lei
57.02.03 Cheltuieli de personal +28.000 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
MARINCA TRAIAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 17.12 2004

Nr. 40



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 2004
Avand în vedere  comunicarea Consiliului judeţean maramureş cu privire la modificarea

alocării între trimestre a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor adiminstraţiei
publice locale şi ale  Hotărârii Guvernului României nr. 503/2004 privind cheltuielile necesare
pentru pregătirea , organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice
locale în anul 2004 ;

Avand in vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 45/2003 privind  finantele 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 2004 se
majoreaza atat la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 63000 mii lei după
cum urmează:

VENITURI TOTAL +63.000 mii lei
Din care

A.  Cote defalcate din  impozitul pe venit +63.000 mii lei
CHELTUIELI TOTAL + 63.000 mii lei
Din care:
Cheltuieli de personal +55.000 mii lei
Cheltuieli materiale +  8.000 mii lei
Articolul 2. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
72.02.50  Alte acţiuni +55.000 mii lei
57.02.02 Invatamant prescolar +  8.000 mii lei
Articolul 3.Se aprobă următoarele modificări ale repartizării pe trimestre a

veniturilor şi cheltuielilor bugetare fără afectarea repartizării pe articole şi alineate :
Trim II Trim IV

VENITURI TOTAL + 200000 mii lei - 200000 mii lei
Din Care :

Sume defacate din impozit pe venit + 200000 mii lei - 200000 miilei
CHELTUIELI TOTAL + 200000 mii lei - 200000 mii lei

Din care :
59.02.08 Cămin cultural + 25000 mii lei -25000 mii lei
63.02.03 Iluminat public +50000 mii lei -50000 mii lei
68.02.12 Reparaţii străzi +125000 mii lei -125000 mii lei



Articolul 4. Detalierea pe subcapitole, artilole si alineate a modificarilor
intervenite in bugetul local se regaseste in anexele la prezenta hotarare.

Articolul 5. 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
ARDELEAN GHEORGHE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 18 mai 2004

Nr. 14



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL -PRPOIECT-

HOTARARE
Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei

Baita de sub Codru pe anul 2004
Având în vedere  Hotărârea nr.85din 29 octombrie 2004 a Consiliului judeţean

Maramureş cu privire la aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru învăţământ;

Având în vedere H.G.României nr. 1735/2004 cu privire aprobarea sumelor
defalcate din impozitul pe venit pentru unităţile administraţiei publice locale ;

Având in vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 45/2003 privind  finantele
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 2004 se
majoreaza atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de 310.531 mii lei după
cum urmează:

VENITURI TOTAL +310.531 mii lei
Din care ;

A. Cote defalcate din  impozitul pe venit +150.000 mii lei
B. Cote defalcate din TVA +160.531 mii lei

CHELTUIELI TOTAL + 310.531 mii lei
Din care:
Cheltuieli de personal +160.531 mii lei
Cheltuieli curente + 150.000 mii lei
Articolul 2. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
51.02.05. +30.000 mii lei
68.02.27 +95.000
72.02.50 +35.000
57.02.02 Cheltuieli de personal din cote TVA + 160.531 mii lei
Articolul 4. Detalierea pe subcapitole, articole si alineate a modificarilor

intervenite in bugetul local se regaseste in anexele la prezenta hotarare.
Articolul 5. 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
MARINCA TRAIAN

Baita de sub Codru
la 11.11.2004.

Nr.__________.



REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Căminului cultural

Băiţa de sub Codru

CAPITOLUL I:
Dispoziţii generale

Art. 1
(1)Căminul cultural Băiţa de sub Codru , denumit în continuare cămin cultural, este o

instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, care funcţionează sub
autoritatea consiliului local  al comunei Băiţa de sub Codru, finanţată din venituri proprii şi din
alocaţii de la bugetul local.

(2)Căminul cultural are filială în satul Urmeniş aparţinător comunei Băiţa de sub
Codru.

Art. 2
Căminul cultural îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei

române în vigoare şi ale propriului regulament de organizare şi funcţionare, elaborat în temeiul
regulamentului-cadru.

Art. 3
Căminul cultural are sediul în imobilul situat în Băiţa de sub Codru nr.261 , judeţul

Maramureş. Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă
a instituţiei şi indicarea sediului.

CAPITOLUL II:
Obiectul de activitate

Art. 4
Căminul cultural iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente

(economică, juridică, artistică, ecologică etc.), al culturii tradiţionale şi al creaţiei populare
contemporane, urmărind cu consecvenţă:

a)organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi de educaţie permanentă;
b)conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii

locale, ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
c)organizarea şi/sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, de concursuri şi

festivaluri, inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale intercomunale şi
interjudeţene;

d)organizarea sau susţinerea activităţii de documentare a expoziţiilor temporare sau
permanente, elaborarea de monografii şi lucrări de prezentare turistică;

e)difuzarea de filme artistice şi documentare;
f)organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de artă populară, plastică şi de gospodărie

ţărănească;
g)organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă;
h)organizarea şi desfăşurarea activităţilor de interes comunitar.



Art. 5
Pentru îndeplinirea obiectivelor sale căminul cultural are următoarele atribuţii

principale:
a)organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie permanentă;
b)organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice;
c)promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei Codru , precum şi creaţia

populară contemporană locală;
d)propune centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale

obiceiuri, tradiţii, creaţii populare, valori ale patrimoniului cultural naţional ce trebuie
protejate, cu respectarea prevederilor legale;

e)organizează şi desfăşoară activităţi, proiecte şi programe privind conservarea şi
transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale şi/sau aparţinând
patrimoniului cultural naţional şi universal;

f)organizează şi/sau susţine formaţiile artistice de amatori, organizează concursuri şi
festivaluri folclorice, inclusiv susţinerea participării formaţiilor la manifestări culturale la nivel
local, zonal sau naţional;

g)organizează şi/sau participă la activităţi de documentare, expoziţii temporare sau
permanente, elaborarea de monografii şi lucrări de prezentare turistică;

h)difuzează filme artistice şi documentare;
i)organizează cercuri ştiinţifice şi tehnice, de artă populară şi de gospodărie ţărănească;

desfăşoară activităţi turistice şi tehnico-aplicative în cadrul unor cercuri ştiinţifice, tehnice şi
formaţii artistice;

j)organizează şi desfăşoară cursuri de educaţie civică şi de formare profesională
continuă;

k)asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi
internaţionale;

l)organizează şi realizează alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu
prevederile legale în vigoare.

Art. 6
Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi realizarea activităţilor specifice căminul

cultural colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane
juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de
grup (etnice, politice, religioase etc.).

CAPITOLUL III:
Patrimoniul

Art. 7
(1)Patrimoniul căminului cultural este format din drepturi şi obligaţii asupra unor

bunuri aflate în proprietatea publică  a comunei Băiţa de sub Codru, pe care le administrează în
condiţiile legii, sau în proprietatea privată a instituţiei.

(2)Patrimoniul căminului cultural poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii,
precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri
din partea unor instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice
de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate.



(3)Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea căminului cultural se gestionează
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de
protecţie prevăzute de lege, în vederea protejării acestora.

CAPITOLUL IV:
Personalul şi conducerea

Art. 8
În cadrul căminului cultural funcţionează personal de conducere, personal de

specialitate, personal didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar, experţi din ţară şi
străinătate, după caz, precum şi personal auxiliar.

Art. 9
(1)Structura organizatorică şi numărul de posturi, aprobate de consiliul local, sunt cele

prevăzute în anexa la Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminului cultural.
(2)Atribuţiile personalului încadrat la căminul cultural sunt cele prevăzute în fişele

postului.

Art. 10
Personalul de specialitate şi, după caz, cel auxiliar, încadrat în căminul cultural, are

obligaţia de a absolvi un curs de perfecţionare o dată la 3 ani.

Art. 11
Conducerea operativă a căminului cultural este asigurată de un director numit prin

concurs, potrivit legii.

Art. 12
(1)Directorul căminului cultural are următoarele atribuţii:

a)asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;
b)elaborează programele de activitate anuale şi pe etape;
c)conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din activităţile de profil specifice;
d)este ordonator terţiar de credite;
e)organizează personalul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
f)hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine în

concordanţă cu legislaţia în vigoare;
g)reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară

şi din străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale;
h)informează consiliul consultativ asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei

colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru
îmbunătăţirea activităţii.

(2)În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii.

Art. 13
(1)În exercitarea atribuţiilor sale directorul este ajutat de un contabil-şef, numit cu

acordul consiliului local, conform legii.
(2)Contabilul-şef se subordonează directorului şi îndeplineşte următoarele



atribuţii principale:

a) coordonează activitatea financiar-contabilă şi de salarizare;
b)exercită controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu,

în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c)organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile;
d)organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului

instituţiei;
e)propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei;
f)participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

instituţiei;
g)îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii.
(3)În absenţa contabilului-şef, toate atribuţiile sale se exercită de persoana desemnată

de acesta, cu avizul directorului.

Art. 14
(1)În cadrul căminului cultural se organizează un consiliu consultativ format din 7

membri, care îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat; din acest consiliu fac parte
reprezentanţi de frunte ai comunei, din partea şcolii, cultelor, primăriei, tinerilor, pensionarilor,
gospodarilor agricoli sau a unor asociaţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei,
precum şi responsabilul  filialei căminului cultural.

(2)Componenţa consiliului consultativ este propusă de directorul instituţiei şi aprobată
de consiliul local, cu avizul centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii
tradiţionale.

(3)Componenţa consiliului consultativ se stabileşte pentru o perioadă de 4 ani.

(4)Consiliul consultativ se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie
şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) se pronunţă asupra programului anual de activitate şi a priorităţilor de finanţare;
b)analizează trimestrial activitatea desfăşurată şi modul de finanţare a activităţilor;
c)face propuneri privind schimbările necesare în structura instituţiei, care se înaintează

spre aprobare consiliului local.
( 5)Dezbaterile consiliului consultativ se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi se
semnează de toţi participanţii la lucrările şedinţei.

CAPITOLUL V:
Bugetul de venituri şi cheltuieli

Art. 15
(1)Căminul cultural este finanţat din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local.
(2)Veniturile extrabugetare se obţin din activităţi realizate direct de căminul cultural, şi

anume:
a)încasări din spectacole, proiecţii de filme, discoteci şi videodiscoteci;
b)închirieri de săli şi bunuri;
c)valorificarea unor lucrări realizate în cadrul cercurilor şi cursurilor aplicative;
d)taxe de înscriere la cercuri şi cursuri proprii sau ale universităţilor populare rurale;



e)difuzarea unor publicaţii din domeniul culturii populare, educaţiei permanente,
ştiinţei şi literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

f)prestarea altor activităţi sau servicii culturale, de educaţie permanentă etc., în
conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VI:
Dispoziţii finale

Art. 16
(1)Căminul cultural dispune de ştampilă şi sigiliu proprii.
(2)Căminul cultural are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:
- actul normativ de înfiinţare;
- documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi

situaţii statistice;
- corespondenţa;
- alte documente, potrivit legii.

Art. 17
(1)Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare.
(2)Directorul căminului cultural, în baza prezentului regulament şi cu respectarea

dispoziţiilor legale în vigoare, elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei.
(3)Orice modificare şi completare a prezentului regulament vor fi propuse de director,

în vederea aprobării de către consiliul local.

Notă . Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Băiţa de sub Codru nr. din 30 septembrie 2004



ROMÂNIA Anexă la Hotărârea Consiliului local nr. 33/2004
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI NUMĂRUL DE PERSONAL
A CĂMINULUI CULTURAL BĂIŢA DE SUB CODRU

Total personal salarizat 1 1/3 posturi

CONSILIUL CONSULTATIV
7 membrii ( voluntari )

DIRECTOR
1

CONTABIL-ŞEF
1/3



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.

LISTA BUNURILOR IMOBILE
Din domeniul public al comunei având destinaţia de spaţii de învăţământ

Asupra cărora se delegă dreptul de administrare către consiliul de administraţie al
şcolii

1. Clădire Şcoala cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru sitată în Băiţa de sub
Codru nr. 17-18

2. Clădire Şcoală cu clasele I-IV Urmeniş situată în Urmeniş nr. 64
3. Grup sanitar şcoala Urmeniş situat în Urmeniş nr. 64
4. Teren aferent construcţiei , curţii şi bazei sportive situat în Băiţa de sub

Codru nr. 17-18 în suprafaţă totală de 5702 mp
5. Teren aferent construcţiei , curţii şi grădinei situat în Urmeniş nr. 64 în

suprafaţă totală de  1591 mp.



Anexă la Hotărârea nr. 31 din 30.09.2004.
Consiliului local al comunei

Băiţa de sub Codru.

LISTA BUNURILOR IMOBILE
DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CE SE DAU IN ADMINISTRARE

CAMINULUI CULTURAL BAITA DE SUB CODRU

1. Cladire camin cultural Baita de sub Codru cu suprafata desfăşurată de 600 mp
având 350 locuri în sală dat în folosinţă în 1987, situat în Băiţa de sub Codru
nr. 261.

2. Grup sanitar cămin cultural Băiţa de sub Codru din zidărie, suprafaţa 9 mp dat
în folosinţă în 1987 situat în Băiţa de sub Codru nr. 261

3. Împrejmuire cămin cultural Băiţa de sub Codru , fundaţie beton , stâlpi
metalici , gard din şipci , în lungime de 60 ml construit  în 1990.

4. Clădire cămin cultural Urmeniş în suprafaţă de 390 mp cu 250 locuri în sală
construit în 1973 situta în Urmeniş nr. 115

5. Grup sanitar cămin cultural Urmeniş construit din zidărie ,  în suprafaţă de 6
mp construit în 2002.

6. Imprejmuire cămin cultural Urmeniş fundaţie beton, stâlpi metalici, gard din
şipci în lungime de 40 ml

7. Teren aferent construcţiei căminului cultural Băiţa de sub Codru situat în Băiţa
de sub Codru nr. 261 în suprafaţă de 1300 mp.

8. Teren aferent construcţiei căminuluiu cultural Urmeniş situat în Urmeniş nr.
115 în suprafata de 1232 mp



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la  aprobarea  unui Plan Urbanistic de Detaliu.

Având în vedere cererea cultului greco-catolic din Băiţa de sub Codru înregistrată
la primăria Băiţa de sub Codru sub numărul 1327/2004;

Având în vedere prevederile art.56 aliniatul 1 precum şi punctul 14 din anexa nr.
1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriul şi urbanismului;

Având în vedere avizul nr. 17 din data de 27.10.2004 a comisiei de amenajare a
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului judeţean Maramureş;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al
comunei Băiţa de sub Codru;

In temeiul prevederilor articolului 38 litera “c” 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,întrunit în
şedinţă ordinară  în data de 27  decembrie 2004 ;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Se aprobă PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru » Biserica
Greco-Catolică » Băiţa de sub Codru ,conform proiectului nr. 6/2004 elaborat de către SC
« CRIS COSTIN » SRL din BAIA MARE,anexă la prezenta hozărâre.

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

- Prefectului judeţului Maramureş
- Cultului greco-catolic Băiţa de sub Codru

PRESEDINTE DE  ŞEDINŢĂ
MARINCA TRAIAN

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 27decembrie 2004.
Nr.41.



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri

Având în vedere propunerile făcute pentru constituirea comisiei de validare a
mandatelor de consilieri  aleşi la alegerile locale din data de 6 iunie 2004;

Având în vedere art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului local;

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş,întrunit în
şedinţă de constituire în data de 25 iunie 2004 ;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Pentru examinarea  legalităţii alegerilor consilierilor în consiliul local al
comunei Băiţa de sub Codru  pe întreaga durată a mandatului de consilier,se alege comisia de
validare în următoarea componenţă:

1.VANCA AUREL
2.POP DUMITRU
3.DUMUŢA GHEORGHE

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

- Prefectului judeţului Maramureş ;
- Membrilor comisiei

PRESEDINTE DE  VÂRSTĂ

POP GHEORGHE

ASISTENŢI

SABOU VASILE       POP ZAMFIR
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 25.06.2004
Nr.16



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la  alegerea preşedintelui de şedinţă

Având în vedere prevederile art.13 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Consiliului local;

In temeiul prevederilor articolului 37  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,întrunit în
şedinţă de constituire în data de 25 iunie 2004 ;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Pentru o perioadă de 3 luni se alege preşedinte de şedinţă domnul
consilier   MARINCA TRAIAN.

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

- Prefectului judeţului Maramureş ;

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SABOU VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 30.09.2004
Nr. 30.



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la  alegerea viceprimarului comunei

Având în vedere prevederile art.15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Consiliului local;

In temeiul prevederilor articolului 78 aliniatul 1  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,întrunit în
şedinţă de constituire în data de 25 iunie 2004 ;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . În funcţia de viceprimar al Consiliului local al comunei BĂIŢA DE
SUB CODRU se alege domnul consilier   RUS  VASILE.

Artr.2. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru ia act de încetarea
mandatului de consilier a domnului  RUS VASILE ales în funcţia de viceprimar.

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică ;

- Prefectului judeţului Maramureş ;

PRESEDINTE DE  ŞEDINŢĂ

SABOU  VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 06.07.2004
Nr.21.



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la  constituirea Consiliului local
BĂIŢA DE SUB CODRU

Având în vedere prevederile art.12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Consiliului local;

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul  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,întrunit în
şedinţă de constituire în data de 25 iunie 2004 ;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Azi 25 iunie 2004 se declară constituit CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI Băiţa de sub Codru

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

- Prefectului judeţului Maramureş ;

PRESEDINTE DE  VÂRSTĂ

POP GHEORGHE
ASISTENŢI

SABOU VASILE       POP ZAMFIR
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 25.06.2004
Nr.18.



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la  validarea mandatelor de consilieri

Având în vedere raportul comisiei de validare cu privire la legalitatea alegerii
consilierilor  în vederea constituirii consiliului local;

Având în vedere prevederile art.8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului local;

In temeiul prevederilor articolului 32 aliniatul  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,întrunit în
şedinţă de constituire în data de 25 iunie 2004 ;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Se validează alegerea consilierilor pentru Consiliul local al comunei
BĂIŢA DE SUB CODRU ,după cum urmează ;

1.BENCIU VASILE CONSILIER PNTCD
2.DUMUŢA GHEORGHE CONSILIER PAP
3. MARINCA TRAIAN CONSILIER URR
4.POP DUMITRU CONSILIER PUNR
5.POP GHEORGHE CONSILIER PSD
6.POP ZAMFIR CONSILIER PUR
7.RUS VASILE CONSILIER PSD
8.SABOU VASILE CONSILIER PD
9.VANCA AUREL CONSILIER PNL

10.VANCA VALENTIN CONSILIER PNG
11.VANCA VASILE CONSILIER PFDR
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică ;
- Prefectului judeţului Maramureş ;

PRESEDINTE DE  VÂRSTĂ

POP GHEORGHE
ASISTENŢI

SABOU VASILE       POP ZAMFIR
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 25.06.2004
Nr.17



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea încheierii unei convenţii pentru ocuparea

tempaorară a forţei de muncă în lucrări  de dezvoltare a comunităţilor locale

Avand in vedere prevederile articolelor 78-79 din legea nr. 76/2002 cu
modificările şi completările ulterioare ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ x”, alineat 3 al aceluiaşi
articol si  a art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aproba convenţia încheiată cu A.J.O.F.M Maramureş pentru
angajarea a 5 persoane pe perioada 1.09.2004-30.11.2004 în programul de ocupare temporară a
forţei de muncă pentrui lucrări de dezvoltare locală.

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

- Prefectului judetului Maramures
- Agenţiei Judeţene de ocupare a Forţei de Muncă

PRESEDINTE DE SEDINTA

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
30.09.2004

Nr.



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 2004

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

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local
precum şi referatul compartimentului financiar-contabil;

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 2004, 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
VANCA AUREL

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 28.02.2005.

Nr.9.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

Cu privire la asocierea comunei Băiţa de sub Codru cu unităţile administrativ-
teritoriale din zona Codru şi Camera de Comerţ şi Indrustrie-Maramureş, în vederea
constituirii unei asociaţii zonale.

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, avizul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului local, avizul secretarului comunei;

La iniţiativa Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş şi a celorlalte unităţi
administrativ-teritoriale din zona Codru;

Având în vedere prevederile art. 10 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasburg şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ţinând seama de prevederile OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
În conformitate cu prevederile Decretului nr.31/1954 privind persoanelev fizice şi

persoanele juridice,cu modificările ulterioare.
În baza prevederilor OUG nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin

legea nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 38 litera „X” „Y” 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 cu
modificările ulterioare;

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

HOTĂRĂŞTE:

Articolul 1. Se aprobă asocierea comunei BĂIŢA DE SUB CODRU cu Camera de
Comerţ şi Industrie Maramureş, comunele Ariniş,Ardusat, Asuaju de Sus , Băseşti, Bicaz, Gârdani,
Fărcaşa, Oarţa de Jos, Sălsig şi cu oraşul Ulmeni, în vederea constituirii unei asociaţii zonale cu scopul
dezvoltării economico-sociale şi ameliorării stării materiale a populaţiei din zonă.

Articolul 2. Reprezentarea comunei BĂIŢA DE SUB CODRU în cadrul asociaţiei se
asigură de către primarul comunei – domnul VANCA VASILE sau de către împuternicitul acestuia în
baza unui mandat de reprezentare.

Articolul 3. Se aprobă participarea cu taxa de înscriere în asociaţie în cuantum de
1.000.000 lei (100 RON).

Articolul 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin afişare şi se comunică:
- Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei Băiţa de sub Codru;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CIURDAŞ IOAN

Contrasemnat
Băiţa de sub Codru Secretar comunei
la  28 iulie 2005. Traian Dragoş

Nr. 19



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la adoptarea bugetului local

pe anul 2004

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş , nr.
99/2003 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.507/2003 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. Prezenta hotărâre stabileşte volumul veniturilor  şi structura acestora
pe capitole şi subcapitole , volumul cheltuielilor pe destinaţii şi ordonatori de credite  pentru
bugetul comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2004.

Articolul 2. (1),Sinteza bugetului local pe anul 2004 detaliată la venituri pe
capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe părţi , capitole, subcapitole titluri , articole şi alineate ,
după caz este prezentată în anexa nr. 1 .

(2). Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2004 se
stabileşte atât la venituri cât şi la cheltuieli în sumă de 7.511.000 mii lei.

Articolul 3. Constituirea veniturilor bugetare se face pe seama impozitelor,
taxelor , a altor contribuţii de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul comunei , prelevări din
T.V.A şi impozitul pe venit precum şi din subvenţii de la alte bugete. Lista impozitelor şi taxelor
ce se fac venituri la bugetul local este cuprinsă în anexa nr. 2.

Articolul 4. (1) Impozitele , taxele , alte contribuţii şi celălalte venioturi ale
bugetului local , se încasaează conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(2). Controlul fiscal pentru stabilirea , urmărirea şi încasarea pe
anul curent şi anii precedenţi , în limita perioadei de prescripţie, se efectuează potrivit
prevederilor actelor normative în vigoare la data operaţiunilor supuse controlului , prin biroul de
contabilitate , impozite şi taxe de la Primăria comunei Băiţa de sub Codru .

Articolul 5. Veniturile bugetului local pe anul 2004 sunt în sumă de  7.511.000
mii lei şi se prezintă astfel

:



A. Venituri proprii : 1.927000 mii lei
Din care :
a. venituri fiscale : 748.000 mii lei

- impozite directe 639.000 mii lei
- impozite indirecte 109.000 mii lei

b. venituri nefiscale 137.000 mii lei
- - vărsăminte de la inst ituţii publice     84.000 mii lei
- diverse venituri 53.000 mii lei

B. Prelevări din bugetul de stat 6.186.000 mii lei
Din care : Sume defalcate din TVA 2.715.000 mii lei

Cote defalcate din imp.pe venit 115.000 mii lei
Sume defalcate din impozit pe venit 2.429.000 mii lei
Sume de echilibrare alocate de C.J. 927.000 mii lei

C. Subventii din alte bugete 440.000 mii lei
Din care : Subventii de la AJOFM 415.000 mii lei

Subventii pentru PUG 25.000 mii lei
Articolul 6. Cheltuieli bugetului local pe anul 2004 sunt în sumă totală de

7.511.000 mii lei, în structură se prezintă astfel :

A. Cheltuieli curente 7.486.000 mii lei
Cheltuieli de personal 5.167.000 mii lei

Cheltuieli materiale şi servicii 1.866.160 mii lei
Subvenţii 175.000 mii lei
Transferuri 277.840 mii lei
B. Cheltuieli de capital 25.000 mii lie

Articolul 7. Repartizarea pe activităţi a cheltuielilor bugetului local este
următoarea :

. Servicii publice generale 1.780.000 mii le
Chelruieli social/culturale total 4.039.000 mii lei

- Invăţământ 3.265.000 mii lei
- Sănătate 25.000 mii lei
- Cultură 320.000 mii lei
-Biblioteca comunală 115.000 mii lei
-Cămin cultural 175.000 mii lei
- Susţinerea cultelor religioase      25.000 mii lei
- Activitatea sportivă 5.000 mii lei

. Asistenţă socială 429.000 mii lei
Din care :

- Ajutor social 147.000 mii lei
- Asistent persoane cu handicap   282.000 mii lei

4Servicii de dezvoltare publică 675000 mii lei
Din care:

- Iluminat public 150.000 mii lei
- Alte actiuni de gosp. comunala. 525.000 mii lei

5 Alte actiuni economice 95.000 mii lei
- Agricultura 95.000 mii lei

6. Transporturi si comunicatii 703160 mii lei
din care reparatii strazi                  703160 mii lei

5. Alte actiuni 140.000 mii lei



- Protectie civila 10.000 mii lei
- Alte cheltuieli 130.000 mii lei

6. Transferuri 78.840 mii lei
-Transfer din bugetul comunei pentru sustinerea
sistemului de protectie a copilului     78.840 mii lei

Articolul 8. Repartizarea pe trimestre , articole şi alienate a veniturilor si
cheltuielilor bugetului local se va face de ordonatorul principal de credite in conditiile legii.

Articolul 9. Se aprobă lista de investitii pe anul 2003 în valoare totală de 25.000
mii lei reprezentând cheltuieli pentru definitivarea P.U.G.

Articolul 10. Se aprobă numărul de personal pe instituţii precum şi nivelul
fomndurilor aferente salariilor de bază pentru personalul încadrat conform anexei nr. 3 la
prezenta hotărâre

Articolul 11.. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Biroului contabilitate, impozite şi taxe
- Prefectului judeţului Maramureş
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

PETRAN AUREL

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 28.12.2003
Nr.27



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea listei spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale ,precum şi a
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical,care urmează a fi vândute

Având în vedere prevederile art.4 din OUG nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor
proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale,cu destinaţia de cabenete medicale
precum şi a spaţiilor în care se desgăşoară activităţi conexe actului medical,modificată ,completată şi
aprobată prin legea nr. 236/2007;

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, avizul comisiei de specialitate
din cadrul consiliului local,a referatului compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu,precum şi
avizul secretarului comunei;

Având în vedere prevederile HCL nr. 18/2004 cu privire la trecerea în domeniul privat al
comunei a spaţiului şi a terenului aferent cabinetului medical;

In temeiul prevederilor articolului 38 aliniatul 2 litera „c”aliniatul 5 litera”b”   şi a art. 120
indice 7 aliniatul 1 litera”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 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 aprobă lista spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale ,precum şi a spaţiilor
în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical,cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Articolul 2. Se aprobă vânzarea terenului aferent construcţiei ,în suprafaţă de 1625
mp,identificat prin nr, cadastral 2191,precum şi a construcţiilor anexe  clădirii în care funcţionează cabinetul
medical,cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Articolul 3. Prezenta  hotărâre se aduce la cunoştriinţă publică prin afişare,împreună cu
anex ce face parte integrantă din aceasta şi se comunică la ;

Articolul 4. Spaţiile medicale cumpărate nu vor putea fi înstrăinate,închiriate sau folosite
de către cumpărător decât în scopul desfăşurării activităţii medicale,sau pentru activităţii conexe actului
medical.

Articolul 5. Consiliul local la vânzarea spaţiului ,va opta în scris pentru a redevenii
proprietarul spaţiului în caz de solicitare de înstrăinare sau schimbare a edestinaţiei de către cumpărător.

-Prefectului judeţuluui MARAMUREŞ
-Cabinetului medical individual DR. GRUMAZ MIRELA.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

POP ZAMFIR
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
30.08.2006
Nr.26.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi din numărul de 11 consilieri în funcţie.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea listei spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale ,precum şi a
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical,care urmează a fi vândute

Având în vedere prevederile art.4 din OUG nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor
proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale,cu destinaţia de cabenete medicale
precum şi a spaţiilor în care se desgăşoară activităţi conexe actului medical;

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, avizul comisiei de specialitate
din cadrul consiliului local,a referatului compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu,precum şi
avizul secretarului comunei;

Având în vedere prevederile HCL nr. 18/2004 cu privire la trecerea în domeniul privat al
comunei a spaţiului şi a terenului aferent cabinetului medical;

In temeiul prevederilor articolului 38 aliniatul 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 lista spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale ,precum şi a spaţiilor
în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical,cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Articolul 2. Se aprobă vânzarea terenului aferent construcţiei ,în suprafaţă de 1625
mp,identificat prin nr, cadastral 2191,precum şi a construcţiilor anexe  clădirii în care funcţionează cabinetul
medical,cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Articolul 3. Prezenta  hotărâre se aduce la cunoştriinţă publică prin afişare,împreună cu
anex ce face parte integrantă din aceasta şi se comunică la ;

-Prefectului judeţuluui MARAMUREŞ
-Cabinetului medical individual DR. GRUMAZ MIRELA.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
VANCA VALENTIN

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
19.09.2005
Nr.21.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea primirii prin  transfer fără plată

a unor mijloace auto aflate în adminiatrarea
MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Având în vedere lista  autovehicolelor care se află în gestiunnea IJPF SATU MARE şi  care
se pot preda fără plată către instituţiile publice;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,a referatului
compartimentului de specialitate  si a avizului secretarului comunei;

In temeiul prevederilor articolului 38 aliniatul 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 primirea prin transfer fără plată de la IJPF SATU MARE a unui
număr de 2 autoturisme tipul „ARO  246” respectiv „ARO 244” precum şi o remorcă  auto  de tipul„F 7”

Articolul 2. Se mandatează primarul comunei pentru intreprinderea tuturor demersurilor
în vederea  achiziţionării acestor mijloace auto.

Articolul 5. Prezenta  hotărâre se aduce la cunoştriinţă publică prin afişare şi se comunică
la ;

-Prefectului judeţuluui MARAMUREŞ
-IJPF SATU MARE

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VANCA  VALENTIN

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
31.10.2005.
Nr.25



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea transferării fără plată

a unui microbuz către şcoala cu clasele I-VIII
Băiţa de sub Codru.

Având în vedere prevederile anexei nr. 1 din HGR nr. 841/1995 privind procedurile de
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, avizul comisiei de specialitate
din cadrul consiliului local,a referatului  compartimentului de specialitate  si a avizului secretarului
comunei;

In temeiul prevederilor articolului 38 aliniatul 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 transferarea fără plată  către Şcoala  cu clasele I-VIII Băiţa de
sub Codru a mijlocului de transport persoane  de tipul „Microbuz”marca MERCEDES BENZ ,având
destinaţia transportul  elevilor  din localitatea URMENIŞ în centrul comunei Băiţa de sub Codru la Şcoala
cu clasele I-VIII.

Articolul 2. Se mandatează primarul comunei în vederea  perfectării transferului acestui
mijloc de transport.

Articolul 5. Prezenta  hotărâre se aduce la cunoştriinţă publică prin afişare şi se comunică
la ;

-Prefectului judeţuluui MARAMUREŞ
-Conducerii Şcolii cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru.
-compartimentului financiar contabil.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

DUMUŢA   GHEORGHE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
17.01.2006.
Nr.2.



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAIATA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind aprobarea asocierii Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru

cu autorităţi ale administraţiei publice locale din judeţul Maramureş pentru elaborarea
şi implementarea Proiectului de gestionare integrată a deşeurilor menajere în judeţul

MARAMUREŞ

Având în vedere adresa nr.1765/02.11.2005 a CONSILIULUI JUDEŢEAN MARAMUREŞ;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei,avizul secretarului comunei,avizul

comisiei de specialitate, precum  referatul compartimentelor de resort din cadrul aparatului propriu;
Având în vedere prevederile alin.1 ale art. 31 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003 privind

finanţele publice locale, modificată şi completată ulterior;
În temeiul prevederilor art.11, art. 38, alin. 1, lit.”r”, lit.”x” şi lit”y”, ale art. 46 din Legea nr.

215/2001, a adminstraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru ,întrunit în şedinţă ordinară  în data de 30 noiembrie

2005;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă asocierea Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru cu autorităţi
administraţiei publice locale din judeţul Maramureş pentru elaborarea şi implementarea Proiectului de gestionare
integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş.

Art. 2. Primarul comunei Băiţa de sub Codru va stabili structurile şi persoanele responsabile cu
ducerea la îndeplinire a sarcinilor care revin consiliului local în negocierea şi redactarea contractului de asociere,
precum şi în elaborarea proiectului.

Art. 3. Documentele finale ale asocierii, respectiv contractul de asociere, precum şi documentaţia
finală a proiectului vor fi supuse aprobării consiliului local.

Art.4. Se  mandatează primarul comunei Băiţa de sub Codru ca personal sau prin persoane pe care
le va desemna prin dispoziţie să negocieze şi să semneze orice în baza unor dispoziţii legale exprese trebuie aprobate
de către Consiliul local.

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică  şi se comunică:

- Instituţia Prefectului judeţului Maramaureş
- Consiliului Judeţean

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCA  VALENTIN

AVIZEAZĂ
pentru legalitate

SECRETARUL COMUNEI

Băiţa de sub Codru
la 30.11.2005.
Nr.28.





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea  hotărârii consiliului local  privind  aprobarea

numărului asistenţilor  personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2004.

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

In temeiul prevederilor articolului 38 aliniatul 3   şi a art. 46 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 204
din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului local nr. 2/2004 cu privire la
aprobarea numărului asistenţilor persoanelor  cu handicap pe anul 2004 se modifică  după cum
urmează ;

«Numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2004 se
stabileşte la 7  iar  a asistenţilor  personali care  au optat pentru indemnizaţie  la 1. »

Articolul 3. Prezenta  hotărâre se aduce la cunoştriinţă publică prin afişare şi se
comunică la ;

-Prefectului judeţuluui MARAMUREŞ

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
SABOU VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
29.07.2004
Nr.25



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAIATA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAR
Cu privire la aprobarea organizării concursului în vederea ocupării postului de

director a Căminului cultural Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile art.8 aliniatul 2 din Legea nr. 292/2003 privind
organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale precum şi ale Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a căminelor culturale;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ e” şi  a art. 46 din

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba organizarea concursului pentru ocuparea postului de director al
căminului cultural BĂIŢA DE SUB CODRU.Concursul pentru ocuparea acestui post se va
organiza împreună cu Inspectoratul judeţean pentru cultură a judeţului Maramureş şi Centrul
creaţiei populare Maramureş.

Art.2.  Reprezentantul Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru în comisia
ce se va constitui în vederea organizării concursului  pentru ocuparea postului de director al
căminului cultural este doamna POP AURICA referent

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

- Prefectului judetului Maramures
- Caminului cultural Băiţa de sub Codru
- Centrului judeţean de creaţie
- Inspectoratului judeţean pentru cultură şi culte Maramureş.

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARINCA TRAIAN

Contrasemnat
secretarul comunei

DRAGOŞ   TRAIAN
Baita de sub Codru
La 27 decembrie 2004
Nr.42.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea regulamentului

de organizare şi funcţionare al  aparatului propriu de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de
specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale

Art. 2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
-Prefectului judeţului Maramureş
- Personalului din aparatul propriu

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

SABOU   VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
31 august 2004.
Nr.27



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea regulamentului

de organizare şi funcţionare a căminului cultural
Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile regulamentului-cadru de organizare şi funcţionar a
căminelor culturale aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2193/2004 ;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
In temeiul prevederilor articolului 38 literele “ e, i ”  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 cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Căminului cultural Băiţa
de sub Codru, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Direcţiei pentru Cultură , Culte şi Patrimoniu Cultural al judeţului

Maramureş
- Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii

Tradiţionale al  judeţului Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

SABOU VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la   30.09.2004.
Nr.32



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea regulamentului

de organizare şi funcţionare al consiliului 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
cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local al
comunei Băiţa de sub Codru.

Art. 2 Hotărârea consiliului local nr. 24/2004 de aprobare a regulamentului de
organizare şi funcţionare a consiliului local precum şi regulementul aprobat prin acea hotărâre se
abrogă.

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

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

SABOU   VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
31 august 2004.
Nr.26



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
-Consilierilor locali.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

SABOU   VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
29.07.2004.

Nr.24



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea vânzarii unor suprafete de teren  din

domeniul privat al comunei .
Având în vedere inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Băiţa de sub

Codru ,a cadastrului comunei,precum şi a celorlate acte privind identificarea terenurilor ,aparţinând
comunei Băiţa de sub Codru;

Având in vedere scrisoarea de intenţie a domnului VANCA VALENTIN din Baita de sub
Codru nr. 65 admnistrator al Sc BRUMARU SRL  cu sediul  social in localitatea Baita de sub Codru
nr.479 privind cumpararea  suprafeţei de 48,99 ari teren curţi construicţii pe care  sunt amplasate
constructiile societatii comerciale mai sus amintite;

Având in vedere cererile unor cetaţeni din localitatea Baiţa de sub Codru care  doresc sa
cumpere terenurile agricole ,apartinand comunei Baita de sub Codru ,limitrofe curţi-constructiilor lor;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,a referatului
compartimentului de specialitate  si a avizului secretarului comunei;

In temeiul prevederilor articolului 38 aliniatul 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 vanzarea suprafetei de 48.99 ari teren ,categoria de folosinţă
„curţi-construcţii” Societăţii Comerciale , „BRUMARU SRL” din Băita de sub Codru  nr.479.

Articolul 2. Se aprobă vâzarea suprafeţei de teren agricol din locul numit „la Hută” în
suprafaţă totală de 3,09 ha –teren arabil-cetăţenilor care au construcţiile limitrofe acestui teren.

Artricolul 3. Vânzarea se va realiza prin negociere directă cu fiecare solicitant  iar preţul de
vâzare a acestor suprafeşe de teren se va  stabili în funcţie de preţul practicat  la nivelul comunei Băiţa de
sub Codru  şi în funcţie de categoria de folosinţă a acestuia.

Articolul 4. Se mandatează primarul comunei pentru îndeplinirea tuturor măsurilor
necesare în vederea ducerii la a prezentei hotărârii.

Articolul 5. Prezenta  hotărâre se aduce la cunoştriinţă publică prin afişare şi se comunică
la ;

-Prefectului judeţuluui MARAMUREŞ

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
VANCA  VALENTIN

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
19.09.2005.
Nr.24.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea vânzarii unor bunuri din

domeniul privat al comunei .

Având în vedere inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Băiţa de sub
Codru ,precum şi a actelor de identificare a acestor bunuri;

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei ,avizul comisiei de specialitate
din cadrul consiliului local,a referatului  viceprimarului comunei si a avizului secretarului comunei;

In temeiul prevederilor articolului 38 aliniatul 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 vânzarea  a două autoturisme marca ARO tipul 244 care figurează
în inventarul bunurilor ce alcătuiec domeniul privat al comunei .

Articolul 2. Se mandatează primarul comunei pentru îndeplinirea tuturor măsurilor
necesare în vederea ducerii la a prezentei hotărârii.

Articolul 3. Prezenta  hotărâre se aduce la cunoştiinţă publică prin afişare şi se comunică
la ;

-Prefectului judeţuluui MARAMUREŞ

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

POP GHEORGHE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
28.03.2006.
Nr.14.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea vânzarii unor bunuri din

domeniul privat al comunei .

Având în vedere inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Băiţa de sub
Codru ,precum şi a actelor de identificare a acestor bunuri;

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei ,avizul comisiei de specialitate
din cadrul consiliului local,a referatului  viceprimarului comunei si a avizului secretarului comunei;

In temeiul prevederilor articolului 38 aliniatul 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 vânzarea unei remorci auto care figurează în inventarul bunurilor
ce alcătuiec domeniul privat al comunei .

Articolul 2. Se mandatează primarul comunei pentru îndeplinirea tuturor măsurilor
necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărârii.

Articolul 3. Prezenta  hotărâre se aduce la cunoştiinţă publică prin afişare şi se comunică
la ;

-Prefectului judeţuluui MARAMUREŞ

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

POP GHEORGHE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
30.04.2006.
Nr.18.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea numărului şi a structurii de personal  nedidactic din

cadrul şcolii cu casele I-VIII Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile HGR nr.174/2003 cu privire la modificarea art. 25
din anexa la HGR nr. 538/2001  cu privire la aprobarea normelor metodologice cu privire la
finanţarea învăţământului preuniversitar de stat,

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei ,a solicitării
directorului şcoliii cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru ,avizul comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local ,a secretarului comunei;

In temeiul prevederilor  art. 38 alineat 2 litera „ e” şi „n” 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 numărul şi structura personalului nedidactic din cadrul
şcolii cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru,începând cu data de 1.05.2006,conform  anexei la
prezenta hotărâre .

Articolul 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Şcolii cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

POP GHEORGHE

Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 30.04.2006.
Nr.17.



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  Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor acestei legi ,
aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1099/2001:

Avand in vedere nivelul de crestere a indicelui preturilor de consum inregistrat in
anul 2003 ;

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 actualizeaza  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
PETRAN AUREL

Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 28.01.2004
Nr.5



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

cu privire la asocierea comunei Băiţa de sub Codru cu alte comune în vederea
angajării unui inginer topograf..

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, avizul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului local,referatul compartimentului de specialitate precum şi avizul
secretarului comunei;

Având în vedere prevederile legilor fondului funciar şi a atribuţiilor comisiilor comunale de
aplicare a acestora;

În temeiul prevederilor art. 11 ,a art. 38  aliniatul 2  litera  „e” „” şi a art 46 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001 cu modificările şi completările ulterioare;

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

HOTĂRĂŞTE:

Articolul 1. Se aprobă asocierea comunei BĂIŢA DE SUB CODRU cu comunele Ariniş,
Asuaju de Sus şi Gârdani, în vederea angajării împreună ,a unui specialist în topografie,respectiv a unui
inginer topograf,în vederea realizării tuturor lucrărilor cu privire la punerea în aplicare a legilor fondului
funciar.

Articolul 2. Cheltuielile salariale şi obligaţiile acestora,cheltuielile de deplasare,cheltuielile
ocazionate de perfecţionarea profesională ,se vor suporta în părţi egale de comunele asociate.

Articolul 3. Se împuterniceşte primarul comunei Băiţa desub Codru de a semna contractul
de asociere cu comunele menţionate mai sus.

Articolul 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin afişare şi se comunică:
- Prefectului judeţului Maramureş
- Comunelor  asociate.
- Oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP GHEORGHE
Contrasemnat

Băiţa de sub Codru Secretar comunei
la  28  martie  2006. Traian Dragoş

Nr. 16



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la modificarea componenţei  comisiilor de specialitate

pe domenii de activitate ale consiliului local

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

Având în vedere încetarea mandatului de consilier a domnului RUS VASILE ca urmare a
alegerii sale în funcţia de viceprimar al comunei;

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul  1. Se modifică componenţa comisiilor de specialitate pe domenii  de activitate
,având următoarea componenţă :

I.Comisia pentru programe de dezvoltare economică, agricultură, comerţ şi servicii.
1. DUMUŢA GHEORGHE-comisia de bază
2. VANCA VALENTIN-comisia de bază
3. VANCA VASILE-comisia de bază
4. POP GHEORGHE
5. VANCA AUREL

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

1. BENCIU VASILE-comisia de bază
2. VANCA VASILE
3. DUMUŢA GHEORGHE
4. POP ZAMFIR-comisia de bază
5. VANCA VALENTIN

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

1. VANCA AUREL-comisia de bază
2. MARINCA TRAIAN
3. POP DUMITRU
4. SABOU VASILE-comisia de bază
5. CIURDAŞ IOAN

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

1 POP GHEORGHE-comisia de bază
2.POP ZAMFIR
3.CIRDAŞ IOAN-comisie de bază



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

1. MARINCA TRAIAN-comisia de bază
2. VANCA AUREL
3. SABOU VASILE
4. BENCIU VASILE
5. POP DUMITRU-comisia de baza

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SABOU  VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  29 IULIE 2004

Nr. 23

In urma sedintelor de comisii au fost stabilite urmatoarele functii

LISTA PRESEDNTILOR SI SECRETARILOR DE COMISII

COMISIA I
DUMUŢA GHEORGHE  PRESEDINTE

VANCA VASILE SECRETAR

COMISIA II
BENCIU VASILE  PRESEDINTE

POP ZAMFIR  SECRETAR

COMISIA III
VANCA AUREL  PRESEDINTE

POP DUMITRU  SECRETAR

COMISIA IV
CIURDAŞ IOAN  PRESEDINTE
POP GHEORGHE SECRETAR

COMISIA V
MARINCA TRAIAN  PRESEDINTE

POP DUMITRU  SECRETAR



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la constituirea comisiilor de specialitate

pe domenii de activitate ale consiliului local

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

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

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

I.Comisia pentru programe de dezvoltare economică, agricultură, comerţ şi servicii.
1. DUMUŢA GHEORGHE-comisia de bază
2. VANCA VALENTIN-comisia de bază
3. VANCA VASILE-comisia de bază
4. POP GHEORGHE
5. VANCA AUREL

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

1. BENCIU VASILE-comisia de bază
2. VANCA VASILE
3. DUMUŢA GHEORGHE
4. POP ZAMFIR-comisia de bază
5. VANCA VALENTIN

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

1. VANCA AUREL-comisia de bază
2. MARINCA TRAIAN
3. POP DUMITRU
4. SABOU VASILE-comisia de bază
5. RUS VASILE-comisia de bază

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

1 POP GHEORGHE-comisia de bază
2.POP ZAMFIR
3.RUS VASILE



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

1. MARINCA TRAIAN-comisia de bază
2. VANCA AUREL
3. SABOU VASILE
4. BENCIU VASILE
5. POP DUMITRU-comisia de baza

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SABOU  VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  6 IULIE 2004

Nr. 20
In urma sedintelor de comisii au fost stabilite urmatoarele functii

LISTA PRESEDNTILOR SI SECRETARILOR DE COMISII

COMISIA I
DUMUŢA GHEORGHE  PRESEDINTE

VANCA VASILE SECRETAR

COMISIA II
BENCIU VASILE  PRESEDINTE

POP ZAMFIR  SECRETAR

COMISIA III
VANCA AUREL  PRESEDINTE

MARINCA TRAIAN  SECRETAR

COMISIA IV
POP ZAMFIR  PRESEDINTE

RUS VASILE SECRETAR

COMISIA V
MARINCA TRAIAN  PRESEDINTE

POP DUMITRU  SECRETAR



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.

PRESEDITE DE SEWDINTA
AUREL VANCA

CONTRASEMNAT
Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 29 iulie 2003
Nr. 13





ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÎRE
Cu privire la reorganizarea serviciului public de pompieri civili.

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 60/1997
privind apărarea împotriva incendiilor , aprobată prin legea nr. 121/1997 cu modificările
ulterioare ;

Având în vedere Dispoziţiile generale de prevenire şi stingere a incendiilor 005
În temeiul prevederilor articolelor 38 alineat 1 litera q şi articolului 46 din

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se reorganizează serviciul public de pompieri civili al comunei
Băiţa de sub Codru compus din persoane , astfel:

a. Şef serviciu public de pompieri civili PETRAN AUREL
b. Compartiment de prevenire a incendiilor, astfel :

b1. Grupa de prevenire a incendiilor Băiţa de sub Codru
compusă din 7 persoane ;

b2. Grupa de prevenire prevenire  a incendiilor Urmeniş
compusă din 7 persoane;

c. formaţii de intervenţie , salvare şi prim ajutor  astfel:
c1. Grupa de intervenţie , salvare şi prim ajutor Băiţa de sub

Codru compusă din 4 persoane dotată cu motopompă.
c2. Grupa de intervenţie, salvare şi prim ajutor Urmeniş

compusă din 4 persoane dotatată cu motopompă.
Articolul 2. Se aprobă Organigrama serviciului public de pompieri civili ai

comunei Băiţa de sub Codru anexă la prezenta hotărâre.
Articolul 3. Nominalizarea persoanelor ca membrii ai serviciului public de

pompieri civili pentru compartimentele de la articolul 1 punctele b şi c va fi aprobată de
primarul comunei , după analizarea propunerilor şefului SPPC , în termen de 15 zile de la data
prezentei hotărâri.

Articolul 4. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a
serviciului public de pompieri civili al comunei Băiţa de sub Codru anexă la prezenta
hotărâre.

Articolul 5.(1) Intervenţia la stingere a incendiilor izbucnite pe teritoriul
localităţii , cu participarea forţelor din altă localitate se asigură prin :

- negocierea şi încheierea contractului de prestări activităţi de intervenţie cu
Primăria Băseşti.

(2) Se împuterniceşte Primarul comunei pentru încheierea contractului şi
negocierea contravalorii prestării activităţii de intervenţie de către SPPC al comunei Băseşti.



(3) Contravaloarea negociată a prestaţiei se va achita sub forma unei taxe
lunare de servicii de intervenţie.

Articolul 6.(1) Se instituie următoarele taxe speciale locale pentru finanţarea
serviciului public de pompieri civili :

a. pentru agenţii economici ; 1000 lei/ mp constructii deţinute/an
b. pentru persoane fizice 100 lei/milion valoare impozabilă a

construcţiilor deţinute/an;
c. pentru proprietarii de păduri 250 lei/ar de pădure în prorietate/an

(2). Taxele astfel stabilite se încasează prin caseria Primăriei comunei Băiţa de
sub Codru potrivit reglemntărilor privind încasare impozitelor şi taxelor locale şi se vor utiliza
numai pentru plata contravalorii prestaţiilor de stingere a incendiilor în baza contractelor
încheiate , dotarea serviciului cu utilaje şi echipamente, carburanţi , lubrifianţi , materiale ,
asigurarea  acordării compensaţiilor în bani şi stimularea personalului de pompieri civili, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3). Sumele rămase necheltuite la sfârşitul anului vor fi reportate în anul
următor , cu aceeaşi destinaţie.

Articolul 7. În baza articolului 41 din O.G. 60/1997 , se împuterniceşte
Primarul comunei pentru asigurarea personalului din serviciul public de pompieri civili la o
societate comercială de asigurări , pentru caz de boală profesională, accident sau deces,
produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atribuţiunilor ce le revin pe timpul intervenţiilor.
Contravaloarea primei de asigurare va fi achitată din fondurile de finanţare a activităţii
serviciului.

Articolul 8. prezenta se comunică :
- Grupului de pompieri „ Gheorghe Pop de Băseşti „ al judeţului Maramureş
- Prefectului judeţului Maramureş;

PRESEDINTE DE SEDINTA
AUREL VANCA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

TRAIAN    DRAGOŞ

Baita de sub Codru
la 29.07.2003
Nr. 14.



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 modificarea  componenţei nominale a  comisiilor de specialitate

pe domenii de activitate ale consiliului local.

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

Având în vedere  încetarea mandatului de consilier a domnului RUS VASILE ca urmare a
alegerii sale în funcţia de viceprimar;

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul  1. Se modifică componenţa nominală a  comisiile de specialitate pe domenii de
activitate  după cum urmează :

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

1. VANCA AUREL-comisia de bază
2. MARINCA TRAIAN
3. POP DUMITRU
4. SABOU VASILE-comisia de bază
5. CIURDAŞ IOAN-comisia de bază

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

1 POP GHEORGHE-comisia de bază
2.POP ZAMFIR
3.CIURDAŞ IOAN

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SABOU  VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOŞ



Băiţa de sub Codru
la  29 IULIE 2004

Nr. 23
In urma sedintelor de comisii  a căror componenţă nominală a fost modificată sau

stabilite urmatoarele functii

COMISIA III
VANCA AUREL  PRESEDINTE

MARINCA TRAIAN  SECRETAR

COMISIA IV
POP ZAMFIR  PRESEDINTE

CIURDAŞ IOAN  SECRETAR



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului  activităţilor autofinanţate

“Administrarea păşunilor comunale “ şi „ Cămin cultural „pe anul 2005

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele
publice locale .

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate “ Administrarea
păşunilor comunale “ pe anul 2005 care cuprinde atât la venituri suma de 279.815 mii lei cât
şi la cheltuieli

Articolul 2. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Administrarea
păşunilor comunale “ pe anul 2005 se compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă 279.815 mii lei
Articolul 3. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Administrarea

păşunilor comunale “ pe anul 2005 se compun din :
- Materiale şi servicii cu caracter funcţional      279.815 mii lei

Articoulul 4. Detalierea veniturilor pe surse şi trimestre şi ale cheltuielilor pe
articole , alineate şi trimestre se aprobă prin dispoziţia primarului.

Articolul 5 Se aproba nivelul taxelor de păşunat pe specii şi categorii de
animale pe anul 2004 conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Articolul 6. Se aprobă bugetul activităţii autofinanţarte “ Cămin cultural” pe
anul 2005 ce cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 175.000 mii lei.

Articolul 7. Veniturile căminului cultural se compun din :
- Încasări din activitatea proprie 125.000 mii lei
- Subvenţii de la bugetul local pentru cheltuieli de personal

50.000 mii lei
Articolul 8. Cheltuielile bugetului căminului cultural se prezintă astfel:

- Cheltuieli de personal 140.380 mii lei
- Cheltuieli materiale şi de servicii 34.620 mii lei.

Articolul 9. Detalierea cheltuielilor pe articole şi alienate şi repartizarea acestora
pe trimestre se aprobă prin dispoziţia primarului cu consultarea directorului căminului cultural.



Articolul 10 Se aprobă tarifele pentru închirierea spaţiilor , mobilierului şi
veselei căminului cultural pe anul 2005 conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Articolul 11 . Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARINCA   TRAIAN

Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 27.12.2004
Nr. 43.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la infiintarea Poliţie Comunitara

Având în vedere prevederile articolului 1 alineatele 1 si 2 , a artiucolului 4 alineatul 1 si
2 din Legea nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea politiei comunitare;

Având în vedere prevederile art.1 aliniatul 1 şi ale art.7 aliniatele 1 -2 din Regulamentul
Cadru de organizare a poliţiei comunitare;

Avand in vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului  local;
In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ n” şi  şi a art. 46 din Legea nr.

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă infiintarea Politiei Comunitare în comuna BĂIŢA DE
SUB CODRU, ca structură fără personalitate juridică-compartiment- în cadrul aparatului
propriu de specialitate a consiliului local,cu personal contractual,având  domeniu de activitate
ordinea publică,pază bunuri şi valori .

Articolul 2.  Organizarea Poliţiei comunitare comunale si categoriile de personal
se vor stabili odata cu aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei
Comunitare cu consultarea Postului local de Politie si in limita sumelor alocate de la bugetul
local in acest scop ;

Articolul 3. Se constituie comisia locala de ordine publica ca organism cu rol
consultativ in urmatoarea componenta :

1.Rus Vasile p.primar presedinte
2.Cirţu Vasile sef. post politie membru
3.Pop Zamfir   B.288 gardian membru
4.Ciurdas Ioan consilier membru
5.Pop Zamfir B. 124 consilier membru
6.Benciu Vasile consilier membru
7.Sabou Vasile consilier membru
8.Iluţi Gheorghe cetăţean U.66 membru
9.Dumuţa Marin cetăţean B.531 membru
10.Ardelean Vasile cetăţean B.68 membru
11.Pop Ioan cetăţean B.416 membru



Articoulul 4. Personalul politiei comunitare va fi preluat din randul Gardienilor
publici iar pentru functiile neocupate se va organiza concurs  conform prevederilor legale.-

Articolul 5.- Până la organizarea serviciului de politie comunitara  paza
obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat, precum si asigurarea ordinii si linistii
publice se va asigura de catre Corpul Gardienilor Publici.-

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

- Prefectului judeţului Maramureş
- Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Maramures
- Corpului Gardienilor Publici
- Postului local de Politie

PRESEDINTE DE SEDINTA
VANCA AUREL

Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 31.01.2005
Nr. 5.



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la  darea  în  administrare  a  terenurilor şi construcţiilor

din domeniul public al comunei ce servesc desfăşurării activităţii căminului cultural

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2003 privind organizarea şi funcţionarea
aşezămintelor culturale :

Având în vedere  prevederile articolului nr. 12 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică  şi regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare ;

În baza listei cuprinzând inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei
Băiţa de sub Codru , aprobat prin H.G. nr 934  / 2002;

Având  în  vedere  avizul  comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ;
In temeiul prevederilor articolelor  38 alineat 1 literele f-g   şi 46 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 :

Art. 1 (1) Se aprobă trecerea fără plată în administrarea Căminului cultural Băiţa de
sub Codru a bunurilor imobilte –terenuri şi construcţii- aparţinând domeniului public al
comunei ce servesc activităţii acestei instituţii conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Căminul cultural Băiţa de sub Codru în calitate de administrator  al
bunurilor  are dreptul să posede şi să folosească aceste bunuri conform destinaţiei lor pentru
activităţi specifice căminelor culturale.

(3) Căminul cultural  va putea închiria spaţiile ce nu îi sunt
necesare pentru activitatea proprie , cu aprobarea Consiliului local Băiţa de sub Codru şi avizul
Direcţiei de Cultură , Culte şi Patrimoniu Cultural al Judeţului Maramureş pentru desfăşurarea
altor activităţi  . Sumele rezultate din închiriere se fac venituri la bugetul local în proporţie de
50 % şi venituri proprii extrabugetare ale  Căminului cultural Băiţa de sub Codru  în proporţie
de 50 %.

Art. 2 Bunurile altele decât imobile ( terenuri şi construcţii ) fac parte din domeniul
privat şi sunt proprietatea căminului cultural.

Art. 3 În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri bunurile imobile date în
administrare precum şi bunurile imobile ce devin proprietatea căminului cultural vor fi predate
pe bază de protocol între Primăria Băiţa de sub Codru şi directorul căminului cultural pe baza
evidenţelor contabile la 30 septembrie 2004.

Art. 4 Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau proprietatea căminului
cultural se vor gestiona potrivit dispoziţiilor legale , asigurându-se măsurile de protecţie şi bună
administrare a acestora prin grija şi răspunderea directorului căminului cultural.

Art . 5 Anexa prevăzută la articolul 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art . 6 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare se comunică

Directorului Căminului cultural Băiţa de sub Codru



Direcţiei de Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Maramureş
Centrului Judeţean Pentru  Conservarea şi Promovarea Culturii

Tradiţionale Maramureş
Prefectului judeţului Maramureş

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SABOU  VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  30 seprembrie 2004
Nr  .31



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la delegarea  dreptului de administrare asupra terenurilor şi construcţiilor

din domeniul public al comunei ce servesc desfăşurării activităţii de învăţământ
către consiliul de administraţie al şcolii

Având în vedere prevederile articolului 166 alineat  (4) indice 1 din Legea învăţământului
nr. 84/1995 astfel cum a fost modificată prin Legea 354/2004

Având în vedere  prevederile articolului nr. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică  şi regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare ;

În baza listei cuprinzând inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei
Băiţa de sub Codru , aprobat prin H.G. nr. 934 / 2002;

Având în vedere referatul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
In temeiul prevederilor articolelor  38 alineat 1 literele f-g   şi 46 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 :

Art. 1 (1) Se delegă dreptul de administrare asupra imobilelor constituite din terenuri şi
clădiri în care se desfăşoară activitatea de învăţământ , aflate în domeniul public al comunei ,
către consiliul de administraţie al Şcolii cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru conform anexei la
prezenta hotărâre.

(2) Consiliul de administraţie al şcolii în calitate de administrator delegat al
bunurilor  are dreptul să posede şi să folosească aceste bunuri conform destinaţiei lor pentru
activităţile de învăţământ şi educaţionale.

(3) Consiliul de administraţie al şcolii va putea închiria spaţiile ce nu îi sunt
necesare pe baza Metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării , cu prioritate pentru
activităţi de învăţământ. Sumele rezultate din închiriere se fac venituri la bugetul local în
proporţie de 50 % şi venituri proprii extrabugetare ale Şcolii cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru
în proporţie de 50 %.

Art  2 Anexa prevăzută la articolul 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art  3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare se comunică

Consiliului de administraţie al Şcolii cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru
Inspectoratului Şcolar al judeţului Maramureş
Prefectului judeţului Maramureş

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SABOU  VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la  31 august 2004

Nr.29





ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la însuşirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei

BĂIŢA DE SUB CODRU

Având în vedere prevederile articolului nr. 21 aliniatul „2” din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică  şi regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările
ulterioare ;

Având în vedere Normele Metodologice privind întocmirea inventariului bunurilor
ce alcătuiesc domeniul public al comunei,aprobate prin H.G. României nr. 548/1999;

Având în vedere modificările intervenite în streuctura bunurilor ce alcătuiesc
domeniul public al comunei ca urmare a trecerii unor bunuri în domeniul privat;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ;
In temeiul prevederilor articolelor  38 alineat 1 literele f-g   şi 46 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 :

Art. 1 Se modifică inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei
Băiţa de sub Codru –Secţiunea I- BUNURI IMOBILE-conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Anexa prevăzută la articolul 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică:
-Prefectului judeţului Maramureş
-Consiului judeţean Maramureş

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA TRAIAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  28  OCTOMBRIE 2004

Nr. 38



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la însuşirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei

BĂIŢA DE SUB CODRU

Având în vedere prevederile articolului nr. 21 aliniatul „2” din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică  şi regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere Normele Metodologice privind întocmirea inventariului bunurilor ce
alcătuiesc domeniul public al comunei,aprobate prin H.G. României nr. 548/1999;

Având în vedere modificările intervenite în streuctura bunurilor ce alcătuiesc
domeniul public al comunei ca urmare a trecerii unor bunuri în domeniul privat;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ;
In temeiul prevederilor articolelor  38 alineat 1 literele f-g   şi 46 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 :

Art. 1 Se modifică inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Băiţa de sub
Codru –Secţiunea I- BUNURI IMOBILE-.conform ANEXEI nr. 1,ca urmare a;

IEŞIRI DE BUNURI.
Poziţia 41 Clădirea dispensar medical Băiţa de sub nCodru  HCL nr.28/2004
Poziţia 42 Remiză de la dispensarul  uman ,din lemn  35 mp sup  HCL nr. 28/2004
Poziţia 43 Grup sanitar la dispensarul uman  3 cabine    HCL 28/2004
Poziţia 44 Imprejmuire dispensar uman Băiţa de sub Codru   gard metalic 60 ml  HCL

28/2004.
Poziţia 45  Teren aferent dispensarului uman 1625 mp CF 2191  HCL 28/2004.

INTRĂRII DE BUNURI
Poziţia 55. Loc fântână - teren  de 1440 mp CF 259 topo 1080 - HCL 18/31.07.2001
Poziţia 56.Teren agricol –Lot zootehnic  CF 259 suprafaţă 35580 mp- HCL 18/31.07.2001.
Poziţia 57.Teren agricol–Lot zootehnic„la iughere”Urmeniş sup.70560 mp HCL 18/31.07.2001.

Poziţia 58. Teren lutărie- Teren în suprafaţă de 2880 mp Cf.259 topo 83-HCL 18/31.07.2001.

Poziţia 59 Teren lutărie –Teren în suprafaţă de 2880 mp Cf 259 topo 1124 –HCL 18/31.07.2001.
Poziţia   60 Cimitir animale-Un teren în sup, de 720 mp CF 259 nr. topo 1198 –HCL 18/31.07.2004.

Bunurile ce intră în inventarul domeniului public sunt cuprinse în anexa nr. 2
la prezenta hotîrâre.



Art. 2 Anexele 1 şi 2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:

-Prefectului judeţului Maramureş
-Consiului judeţean Maramureş

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MARINCA TRAIAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  28  OCTOMBRIE 2004

Nr. 38



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la însuşirea inventarului bunurilor
ce alcătuiesc domeniul public al comunei

BĂIŢA DE SUB CODRU

Având în vedere prevederile articolului nr. 21 aliniatul „2” din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică  şi regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere Normele Metodologice privind întocmirea inventariului bunurilor ce
alcătuiesc domeniul public al comunei,aprobate prin H.G. României nr. 548/1999;

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, avizul comisiei de
specialitate din cadrul consiliului local precum şi avizul secretarului comunei ;

In temeiul prevederilor articolelor  38 alineat 1 literele f-g   şi 46 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 :

Art. 1 Se modifică inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Băiţa de sub
Codru –Secţiunea I- BUNURI IMOBILE-.conform ANEXEI nr. 1,ca urmare a;

INTRĂRII DE BUNURI.
Poziţia 61 „Drum forestier„ în lungime de de 6 km ,având punctul de desprindere  din

strada „Peste Vale”în   locul numit „DÎMBOC”şi punct terminal „Culmea Codrului” cu denumirea
„Drumul Mare” ,cuprins în CF. Nr. 259 nr. topo 1437

Art. 2. Anexa nr. 1  face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:

-Prefectului judeţului Maramureş
-Consiului judeţean Maramureş

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DUMUŢA GHEORGHE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  12.02.2006.
Nr. 11



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind necesitatea şi oportunitatea proiectului
„ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU „

Având în  vedere referatul primarului comunei privind necesitatea investiţiei de
alimentare cu apă potabilă în comuna Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş, pentru creşterea pieţei
agricole şi a investiţiilor locale, înbunătăţirea străii de sănătate prin creşterea frecvenţei controalelor
şi a intervenţiilor medicale, creşterea frecvenţei şcolare şi scăderea abandonului şcolar;

Având în vedere prevederile referatul compartimentului de specialitate din cadrul
consiliului ,a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ,precum şi avizul secretarului
comunei;

Având în vedere prevederile art. 1;2;3;4;5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006
privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural;

Având în vedere prevederile Hotărârea Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spţiul rural şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţilor proiectelor ;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernuli nr. 1179/2002 privind aprobarea
Structurii Devizului general şi a  Metodologiei privind elaborarea Devizului general pentru obiective
de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Având în vedere prevederile Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003, privind
finaţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 108/2004, cu modificările
şi completările ulterioare;

Analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului de
înfiinţare reţea de alimentare cu apă potabilă;

În temeiul vedere prevederile art. 38 alin (2), lit „c”, „f”,”l” şi „m”, art. 68, alin (1), lit
„b”, art. 46, alin (1) şi ale art. 128 din Legea administraţiei pblice locale nr. 215/2001, cu modificările
şi completrăile ulterioare:

Consiliul Local al comunei Băiţa de sub Codru,judeţul Maramureş întrunit în şedinţa
extraordinară ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea investiţiei de alimentare cu apă potabilă
în comuna Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş, conform Notei de fundamentare care face parte
integrantă din prezenta Hotărâre;



Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Comisiei pentru determinarea oportunităţii proiectelor;
- Secretariatului Consiliului Local Băiţa de sub Codru.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP ZAMFIR

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 13 iulie 2006.
Nr. 22



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la organizarea

SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice
de gospodărie comunală;

Având în vedere prevederile O.U.G nr. 87/2001 modificată şi completată prin Legea
nr.139/2002 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor.

Având in vedere prevederile art.23 şi 26 Ordonanţei Guvernului României nr.
45/2003 privind finanţele publice locale;

Având expunerea de motive a primarului comunei, a vizului comisiei  de specialitate
din cadrul consiliului local ,a secretarului comunei  precum şi a referatului întocmit de către
viceprimarul comunei;

In temeiul prevederilor art. 38 alineat 2 literele ”i” 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 organizarea SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE al
comuneiu BĂIŢA DE SUB CODRU,prin delegarea gestiunii unui prestator de servicii de salubrizare
autorizat în condiţiile legii, în vederea colectării şi transportului deşeurilor.

Articolul 2. Funcţionarea serviciului public de salubrizare se va organiza pe baza unui
regulament ce se va întocmi de către primarul comunei  şi v-a fi supus spre aprobare consiliului local
al comunei Băiţa de sub Codru.

Articolul 3. Pentru buna desfăşurare a acestui serviciu se stabilesc următoarele taxe
speciale ,care vor fi utilizate în exclusivitate în vederea funcţionării acestui serviciu;

A)-pentru o gospodărie formată dintr-o singură familie se stabileşte o taxă lunară de 10.000
lei /lună.

B)-pentru o gospodărie formată din două sau mai multe familii se stabileşte o taxă lunară de
20.000 lei /lună.

C)-pentru agenţii economici care solicită  depozitarea deşeurilor la rampele de deşeuri din
comună  se stabileşte o taxă de 50.000 lei /lună.În situaţia în care un agent economic are mai multe
puncxte de lucru ,această taxă se achită pentru fiecare punct de lucru în parte.

Articolul 4. Taxele astfel stabilite se încasează prin caseria primăriei comunei Băiţa de sub
Codru , făcându-se  venit exclusi al serviciului public de salubrizare..

Articolul 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
-Prefectului judeţului Maramures
-compartimentului financiar contabil al primăriei BĂIŢA DE SUB CODRU

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

CIURDAŞ IOAN
Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 30.06.2005
Nr._____.



.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la reorganizarea

SERVICIULUI VOLUNTAR
pentru situaţii de urgenţă şi apropbarea regulamentului de organizare şi funcţionare

Având în vedere prevederile Legii nr. 481/2004 privind pretecţia civilă,a
Ordonanţei Guvernului României nr.60/1997,privind apărarea împotriva incendiilor,Ordinul
Ministrului Administraţiei şi Internelor  nr.718/2005 privind aprobarea criteriilor de performanţă
privind structura organizatorică  şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

Având în vedere HCL. nr.14 din 29.07.2003. privind înfiinţarera serviciului
public de pompieri civili .

Având in vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 45/2003 privind
finanţele publice loca;

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, a vizului comisiei  de
specialitate din cadrul consiliului local şi a secretarului comunei;

In temeiul prevederilor art. 38 alineat 2 literele „ e”,”i” şi „q”  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 reorganizează SERVICIUL VOLUNTAR pentru situaţii de urgenţă
al comuneiu BĂIŢA DE SUB CODRU,de categoria III având ca sector de competenţă teritoriul
administrativ propriu,compus din 158 persoane astfel;

A). ŞEF SERVICIU(cadrul tehnic cu atribuţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor şi
de protecţie civilă,angajat al primăriei exclusiv pentru această activitate_____-_______ şef al
serviciului în persoana domnului DRAGOŞ TRAIAN-secretarul comunei.

B). Compartimentul de prevenire  ,astfel;
-grupă de prevenire în localitatea de reşedinţă a comunei Băiţa de sub Codru ,compusă din 5

persoane,conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
-grupă de prevenire în localitatea aparţinătoare URMENIŞ ,compusă din 3,conform anexei

nr.2 la prezenta hotărâre.
C).formaţiune de intervenţie,salvare şi prim ajutor compuse din 8 persoane organizate

în grupe /echipaje/echipe specializate,astfel;
-în localitatea de reşedinţă de comună Băiţa de sub Codru 4 persoane,conform anexei nr. 3 la

prezenta hotărâre.
-în localitatea aparţiunătoarer URMENIŞ 4 persoane,conform anexei nr. 4 la prezenta

hotărâre.
c,1).Pentru stingerea incendiilor;
-în localitatea de reşedinţă de comună Băiţa de sub Codru 12 persoane ,conform anexei nr. 5

la prezenta hotărâre.
-în localitatea aparţinătoare URMENIŞ 6 persoane,conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.
c.2). Pentru inundaţii,compuse din 15 persoane,astfel;
-în localitatea reşedinţă de comună Băiţa de sub Codru 10 persoane conform anexei nr. 7 la

prezenta hotărâre.
-în localitatea apartinătoare URMENIŞ 5 persoane conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.



c.3). Pentru înzăpeziri,compuse din  7 persoane,astfel ;
- în localitatea reşedinţă de comună Băiţa de sub Codru 5 persoane, conform anexei nr.9 la

prezenta hotărâre.
- în localitatea  aparţinătoare URMENIŞ ,2 persoane, conform anexei nr.10 la prezenta;

c.4) Pentru transmisiuni ,înştiinţare,avertizare,alarmare;
- în localitatea de reşedintă de comună BĂIŢA DE SUB CODRU 8 persoane, conform anexei

nr. 11 la prezenta hotărâre.
- în localitatea aparţinătoare URMENIŞ 3 persoane, conform anexei nr.12 la prezenta

hotărâre.
c.5) Pentru adăpostire;
- în localitatea de reşedinţă de comună Băiţa de sub Codru de 6 persoane, conform anexei nr.

13 la prezenta  hotărâre.
- în localitatea aparţinătoare URMENIŞ de 3 persoane, conform anexei nr. 14 la prezenta

hotărâre.
c.6) Pentru protecţie nucleară,biologică şi chimică.;
- în localitatea de reşedinţă de comună BĂIŢA DE SUB CODRU 8 persoane, conform

anexei nr.15 la prezenta;
- în localitatea  aparţinătoare  URMENIŞ 3 persoane, conform anexei nr.16 la prezenta;
c.7. Pentru evacuare:
-în localitatea de reşedinţă de comună Băiţa de sub Codru,10 persoane,conform anexei nr. 17

la prezenta hotărâre.
-în localitatea aparţinătoare URMENIŞ 4 persoane ,conform anexei nr. 18 la prezenta

hotărâre.
c.8 Pentru sanitar veterinar:
-în localitatea de reşedinţă de comună Băiţa de sub Codru,5 persoane,conform anexei nr. 19

la prezenta hotărâre.
-în localitatea aparţinătoare URMENIŞ 3 persoane ,conform anexei nr. 20 la prezenta

hotărâre.

c.9 Pentru salvare şi prim ajutor:
-în localitatea de reşedinţă de comună Băiţa de sub Codru,8 persoane,conform anexei nr. 21

la prezenta hotărâre.
-în localitatea aparţinătoare URMENIŞ 3 persoane ,conform anexei nr. 22 la prezenta

hotărâre.
c.10 Pentru suport logistic:
-în localitatea de reşedinţă de comună Băiţa de sub Codru,4 persoane,conform anexei nr. 23

la prezenta hotărâre.
-în localitatea aparţinătoare URMENIŞ 2 persoane ,conform anexei nr. 24 la prezenta

hotărâre.
c.11 Pentru deblocare- salvare;
-în localitatea de reşedinţă de comună Băiţa de sub Codru,8 persoane,conform anexei nr. 25

la prezenta hotărâre.
-în localitatea aparţinătoare URMENIŞ 4 persoane ,conform anexei nr. 26 la prezenta

hotărâre.
c.12 Pentru cercetare-căutare;
-în localitatea de reşedinţă de comună Băiţa de sub Codru,6 persoane,conform anexei nr. 27

la prezenta hotărâre.
-în localitatea aparţinătoare URMENIŞ 2 persoane ,conform anexei nr. 28 la prezenta

hotărâre.
c.13 Pentru pază şi supraveghere;
-în localitatea de reşedinţă de comună Băiţa de sub Codru,5 persoane,conform anexei nr. 29

la prezenta hotărâre.
-în localitatea aparţinătoare URMENIŞ 3 persoane ,conform anexei nr. 30 la prezenta

hotărâre.



Articolul 2. Primarul comunei Băiţa de sub Codru va nominaliza personalul  (cetăţenii )
având calitatea de membri ai Serviciului de urgenţă voluntar, pentru toate localităţile (de reşedinţă şi
aparţinătoare).

Articolul 3. Primarul va asigura informarea personalului desemnat  şi măsurile necesare
pentru pregătirea acestuia în baza unui program anual de pregătire ,pe specialităţi.

Articolul 4. Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă ,stabilit conform anexei nr.31 la prezenta hotărâre.

Articolul 5. Primarul va întreprinde demersurile necesare pentru solicitarea acordului
privind sectorul de competenţă şi avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Articolul 6. Intervenţia pentru stingerea incendiilor, inundaţii şi /sau înzăpeziri în teritoriul
altor localităţi se va face conform unei convenţii încheiate cu copnsiliile locale /beneficiarii din
acestea .

Articolul 7. Se instituie următoarele taxe locale pentru finanţarea activităţii serviciului public
pentru situaţii de urgenţă:

- pentru agenţi economici care au o cifră de afaceri sub 1 miliard de lei: 250.000 lei/an.
- pentru agenţii economici cu o cifră de afaceri mai mare de 1 miliard de lei: 500.000

lei/an.
- 50 lei/an/gospodărire cetăţenească;
Articolul 8. Sumele prevăzute la art. 5 se achită la caseria Primăriei Băiţa de sub Codru

şi vor fi utilizate numai pentru dotarea serviciului cu utilaje, accesorii, echipamente, carburanţi,
lubrifianţi, materiale, acordarea compensaţiilor în bani şi stimularea personalului din serviciul public
pentru situaţii de urgenţă.Sumele neutilizate vort fi raportate şi utilizate în exerciţiile financiare
următoare.

Articolul 9. Gospodăriile din care au fost desemnaţi cetăţeni ca membrii ai serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă sunt scutiţi de plata taxei locale stabilite la art. 7.

Articolul 10. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
-Prefectului judeţului Maramures
-Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă „GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI” al

judeţului Maramureş.
-compartimentului financiar contabilal primăriei BĂIŢA DE SUB CODRU
-serviciului public pentru situaţii de urgenţă al comunei.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VANCA VALENTIN

Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 31.10.2005
Nr.26.



.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la organizarea

SERVICIULUI DE URGENŢĂ VOLUNTAR
pentru situaţii de urgenţă.

Având în vedere prevederile Legii nr. 481/230004 privind pretecţia civilă,a
Ordonanţei Guvernului României nr.60/1997,privind apărarea împotriva incendiilor;

Având în vedere HCL. nr.14 din 29.07.2003. privind înfiinţarera serviciului
public de pompieri civili ,HCL NR. 17/2003,privind aprobarea structurii organizatorice de protecţie
civilă în comuna Băiţa de sub Codru.

Având în vedere prevedrile art.5  aliniatele 1 şi 2 din O.G.R. nr. 88/2001,privind
înfiinţarea ,organizarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă,modificată şi
completată prin O.UG.nr. 25/2004;

Avand in vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 45/2003 privind
finanţele publice loca;

Având expunerea de motive a primarului comunei, a vizului comisiei  de specialitate
din cadrul consiliului local şi a referatului Inspectorului de protecţie civilă;

In temeiul prevederilor art. 38 alineat 2 literele „ e”,”i” şi „q”  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 înfiinţează SERVICIUL DE  URGENŢĂ VOLUNTAR pentru
situaţii de urgenţă al comuneiu BĂIŢA DE SUB CODRU,compus din 108 persoane,astfel;

A).Cadrul tehnic cu atribuţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie
civilă,numit exclusiv pentru această activitate şi şef al serviciului în persoana domnului
DRAGOŞ TRAIAN.

B). Compartimentul de prevenire a incendiilor compus din 14 persoane ,astfel;
-grupă de prevenire a incendiilor în localitatea de reşedinţă a comunei Băiţa de sub Codru

,compusă din 7 persoane,conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
-grupă de prevenire a incendiilor în localitatea aparţinătoare URMENIŞ ,compusă din

7,conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
C).formaţiune de intervenţie,salvare şi prim ajutor,pentru stingerea incendiilor

compuse din 8 persoane,astfel.
-în localitatea de reşedinţă de comună Băiţa de sub Codru 4 persoane,conform anexei nr. 3 la

prezenta hotărâre.
-în localitatea aparţiunătoarer URMENIŞ 4 persoane,conform anexei nr. 4 la prezenta

hotărâre.
D). Formaţiuni de intervenţie în caz de inundaţii compuse din 18 persoane,astfel.
-în localitatea reşedinţă de comună Băiţa de sub Codru 12 persoane ,conform anexei nr. 5 la

prezenta hotărâre.
-în localitatea aparţinătoare URMENIŞ 6 persoane,conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.
E). Formaţiuni de intervenţie în caz de înzăpeziri compusă din 15 persoane,astfel;
-în localitatea reşedinţă de comună Băiţa de sub Codru 10 persoane conform anexei nr. 7 la

prezenta hotărâre.
-în localitatea apartinătoare URMENIŞ 5 persoane conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.



F). Formaţiuni de înştiinţare, avertizare, alarmare,compus din 7 persoane,astfel;
- în localitatea reşedinţă de comună Băiţa de sub Codru 5 persoane, conform anexei nr.9 la

prezenta hotărâre.
- în localitatea  aparţinătoare URMENIŞ ,2 persoane, conform anexei nr.10 la prezenta;

G) Formaţiuni de adăpostire compuse din 15 persoane ,astfel;
- în localitatea de reşedintă de comună BĂIŢA DE SUB CODRU 10 persoane, conform

anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.
- în localitatea aparţinătoare URMENIŞ 5 persoane, conform anexei nr.12 la prezenta

hotărâre.
H) Formaţiuni de protecţie nucleară, radiologică, chimică şi biologică compuse din 9

persoane ,astfel;
- în localitatea de reşedinţă de comună Băiţa de sub Codru de 6 persoane, conform anexei nr.

13 la prezenta  hotărâre.
- în localitatea aparţinătoare URMENIŞ de 3 persoane, conform anexei nr. 14 la prezenta

hotărâre.
I) Formaţiuni de evacuare compuse din 21 persoane ,astfel;
- în localitatea de reşedinţă de comună BĂIŢA DE SUB CODRU 15 persoane persoane,

conform anexei nr.15 la prezenta;
- în localitatea  aparţinătoare  URMENIŞ 6 persoane, conform anexei nr.16 la prezenta;
Articolul 2. Primarul comunei Băiţa de sub Codru va nominaliza personalul  (cetăţenii )

având calitatea de membri ai Serviciului de urgenţă voluntar, pentru toate localităţile (de reşedinţă şi
aparţinătoare).

Articolul 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului pentru situaţii de urgenţă
la nivelul comunei Băiţa de sub Codru,precum şi a Comitetului local şi a centrului operativ pentru
situaţii de urgenţă se va dezbate şi se va saproba într-o şedinţă ulterioară a consiliului local.

Articolul 4. Intervenţia pentru stingerea incendiilor, inundaţii şi /sau înzăpeziri în teritoriul
altor localităţi se va face conform unei convenţii încheiate cu beneficiarul prestaţiilor.

Articolul 5 Se instituie următoarele taxe locale pentru finanţarea activităţii serviciului public
pentru situaţii de urgenţă:

- pentru agenţi economici care au o cifră de afaceri sub 1 miliard de lei: 250.000 lei/an.
- pentru agenţii economici cu o cifră de afaceri mai mare de 1 miliard de lei: 500.000

lei/an.
- 50 lei/an/gospodărire cetăţenească;
Articolul 6. Sumele prevăzute la art. 5 se achită la caseria Primăriei Băiţa de sub Codru

şi vor fi utilizate numai pentru dotarea serviciului cu utilaje accesorii, echipamente, carburanţi,
lubrifianţi, materiale, acordarea compensaţiilor în bani şi stimularea personalului din serviciul public
pentru situaţii de urgenţă.

Articolul 7. Locuitorii desemnaţi ca membrii ai serviciului public pentru situaţii de
urgenţă sunt scutiţi de plata taxei locale stabilite la art. 5.

Articolul 8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
-Prefectului judeţului Maramures
-Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă „GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI” al

judeţului Maramureş.
-compartimentului financiar contabilal primăriei BĂIŢA DE SUB CODRU
-serviciului public pentru situaţii de urgenţă al comunei.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
POP DUMITRU

Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 28.04.2005
Nr.13



.



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la trecerea în domeniul privat al comunei a bunurilor imobile

în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical şi aprobarea concesionării acestora

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea
cabinetelor medicale , aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001 ,  precum şi  dispoziţiile
Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de
cabinete medicale ;

Având în vedere  prevederile articolului nr. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică  şi regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile  Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor , cu
modificările ulterioare;

În baza listei cuprinzând inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei
Băiţa de sub Codru , aprobat prin H.G. nr. 934 / 2002;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ;
In temeiul prevederilor articolelor  38 alineat 1 literele f-g   şi 46 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 :

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Băiţa de sub
Codru a bunurilor imobile – terenuri şi construcţii – de la Dispensarul medical Băiţa de sub Codru
, în care se desfăşoară activitatea cabinetului medical , conform anexei la prezenta hotărâre .

Art. 2. (1)  Se aprobă concesionarea imobilelor trecute în domeniul privat al comunei în
care se desfăşoară activitatea cabinetului medical – fără licitaţie  publică- către titularul
cabinetului medical.

(2) Redevenţa datorată de concesionar pentru bunurile imobile date în concesiune
se stabileşte la 1 euro/mp/an în primii 5 ani de concesiune.

(3) Sumele reprezentând redevenţa pentru spaţiile date în concesiune se fac
venituri la bugetul local.

(4) După primii 5 ani nivelul minim al redevenţei se va stabili de către consiliul
local pornind de la preţul pieţii la data respectivă , acesta constituind nivelul
minim.

(5) Stabilirea în concret a redevenţei anuale datorate se va  stabili de concedent pe
baza suprafeţelor luate în concesiune şi predate titularului cabinetului medical.



(6) Contractul de concesiune se va încheia pentru o perioadă de cel puţin 15 ani.
Art. 3 Spaţiile existente la Dispensarul medical  şi care nu se solicită  a fi concesionate

de către titularul cabinetului medical vor fi scoase la concesionare prin licitaţie publică cu
aprobarea Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Maramureş , numai pentru desfăşurarea de
activităţi  cu caracter medical.

Art. 4 Anexa prevăzută la articolul 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare se comunică

Doamnei Dr. Grumaz Mirela – titular al cabinetului medical
Direcţiei  de Sănătate Publică a judeţului Maramureş
Prefectului judeţului Maramureş

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SABOU  VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  31 august 2004

Nr. 28



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea programului lucrărilor ce se vor executa in

Gospodărirea localităţilor pe anul 2004

Având în vedere propunerile comisiei de specialitate  de urbanism , amenajarea
teritoriul , protectia mediului si gospodarie comunala ;

Avand in vedere prevederile bugetare cu destinatia de reparatii strazi, trotuare şi
iuminat public ;

In temeiul prevederilor  art. 38 alineat 2 literele „ c şi l”  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 programul privind repartizarea şi utilizarea fondurilor de
reparaţii şi întreţinere a drumurilor şi străzilor din comună şi îmbunătăţire a iluminatului public
pe anul 2004 , anexă la prezentul proiect de hotărâre.

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

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
PETRAN AUREL

Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 29.02.2004
Nr.10.



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 2004.

Având în vedere  Hotărârea nr.85din 29 octombrie 2004 a Consiliului judeţean
Maramureş cu privire la aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru învăţământ;

Având în vedere H.G.României nr. 1735/2004 cu privire aprobarea sumelor
defalcate din impozitul pe venit pentru unităţile administraţiei publice locale ;

Având in vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 45/2003 privind  finantele
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 2004 se
majoreaza atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de 310.531 mii lei după
cum urmează:

VENITURI TOTAL +310.531 mii lei
Din care ;

A. Cote defalcate din  impozitul pe venit +150.000 mii lei
B. Cote defalcate din TVA +160.531 mii lei

CHELTUIELI TOTAL + 310.531 mii lei
Din care:
Cheltuieli de personal +160.531 mii lei
Cheltuieli curente + 150.000 mii lei
Articolul 2. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
51.02.05. +25.000 mii lei
60.02.02 +15.000
68.02.27 +72.000
72.02.50 +35.000
59.02.02 +  3.000
57.02.02 Cheltuieli de personal din cote TVA +160.531 mii lei
Articolul 3. 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 local



PRESEDINTE DE SEDINTA
MARINCA TRAIAN

AVIZAT
Pentru legalitate

SECRETARUL COMUNEI

Baita de sub Codru
la 11.11.2004.

Nr.39.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea transferului sumei de 25000 mii lei către

Parohia Ortodoxă Română Băiţa de sub Codru
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului local cu privire la aprobarea

bugetului local pe aqnul 2004 prin care a fost alocată suma de 25 000 mii lei ,pentru susţinerea
cultelor religioase;

Având în vedere solicitarea Parohiei Ortodoxe Române Băiţa de sub Codru de a i
se transfera suma de 25000 mii lei pentru susţinerea lucrărilor de reparaţii la acoperişul Bisericii
Ortodoxe Băiţa de sub Codru ,însoţită de devizul estimativ al lucrării;

In temeiul prevederilor  art. 38 alineat 2 literele „ d şi z”  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 transferul sumei de 25000 mii lei  din bugetul de la
subcapitolul 59.02.15”culte religioase” la Parohia Ortodoxă Română Băiţa de sub Codru  pentru
sprijinirea lucrărilor de reparaţii la acoperişul  Bisericii Ortodoxe Române Băiţa de sub Codru.

Articolul 2 . Transferul efectiv al sumei se va efectua în condiţiile legii prin
contabilitatea Primăriei Băiţa de sub Codru.

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

- Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului contabilitate de la Primăria Băiţa de sub Codru
- Parohiei Ortodoxe Române Băiţa de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
ARDELEAN GHEORGHE

Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 29.02.2004
Nr.15.



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la validarea  unui mandat de consilier

Având în vedere alegerea veceprimarului comunei  şi rămânerea  unui loc  vacant
de consilier pe listele partidului PSD.

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

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

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Se validează mandatul de consilier a domnului CIURDAŞ IOAN, supleant
pe lista Partidului Social Democrat.

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

- Prefectului judeţului Maramureş ;
- Domnului CIURDAŞ IOAN

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

SABOU VASILE
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 29.07.2004
Nr.22.



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la validarea  unui mandat de consilier

Având în vedere alegerea primarului comunei  şi rămânerea  unui loc  vacant de
consilier pe listele partidului PFDR.

Având în vedere comunicarea PFDR filiala Maramureş cu privire la calitatea de
membru a acestei formaţiuni a domnului POP VASILE,membru supleant pe lista PFDR  în urma
alegerilor locale din 6 iunie 2004;

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

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

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Se validează mandatul de consilier a domnului POP VASILE, supleant pe
lista Partidului Forţa Democrată din România.

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

- Prefectului judeţului Maramureş ;
- Domnului POP VASILE-Băiţa de sub Codru nr. 146.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

POP  DUMITRU
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 21.04.2005.
Nr.11.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea statelor de functii pentru functiile de demnitate publica,
funcţionari publici si personal contractual de la primărie,serviciul de cadastru-

agricultură,bibliotecă comunală şi asistenţă socială.

Avand in vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 92/2004 si a Ordonanţei
nr.9/2005 a Guvernului României privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005
funcţionarilor publici şi personalului contractual din sectorul bugetar ;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 108/2005 privind  unele măsuri în
domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică,alese şi numite din
administraţia publică locală;

Având în vedere prevederile art. 34 din legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor
locali ;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,a
secretarului comunei precum şi compartimentului de specialitate din cadrul consiliului local ;

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă statele de functii pentru functiile de demnitate publica ,
funcţionari publici şi personal contractual din aparatul propriu al autoritatilor administratie
publice locale,serviciul de cadastru-agricultură,bibliotecă comunală şi asistenţă socială,începând
cu data de 01.09.2005,precum şi începând cu data de 1.10.2005.conform anexelor la prezenta
hotărâre.

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

- Prefectului judetului Maramures
- Compartimentului financiar- contabil
- Responsabilului cu resurse umane din aparatul propriu al autoritatilor

administratiei publice locale a comunei Baita de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINTA
VANCA  VALENTIN

Contrasemnat
Secretarul   comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Baita de sub Codru
La 19.09.2005
Nr.22.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea organigramei,a numărului de personal
, a statului de funcţii şi a dotării personalului Poliţiei Comunitare

Având în vedere prevederile art. 4 aliniatul 3 din legea nr. 371/2004 priviind
înfiinţare,organizarea şi funcţionarea Poliţiei comunitare şi a Regulamentului –cadru de
organizare şi funcţionare a poliţiei comunitare ;

Având în vedere prevederile H .C.L. nr. 5/2005 ;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ;
In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ e”şi “n”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 aprobă organigrama,numărul de personal, statul de funcţii şi
dotarea personalului  Poliţiei Comunitare conform anexelor1-3 la prezenta hotărâre ;

Articolul 2. Statul de functie aprobat este valabil cu data de 01.03.2005.
Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

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

administratiei publice locale a comunei Baita de sub Codru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
VANCA  AUREL

Contrasemnat
Secretarul   comunei

TRAIAN   DRAGOŞ

Baita de sub Codru
La 28.02.2005
Nr.8.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

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

funcţionari publici si personal contractual de la primaria
Baita de sub Codru

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.
191 şi 192  din 2002 cu modificarile ulterioare precum si Ordonanţei de Urgenta nr. 123 /2003
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2004 personalului din sectorul bugetar ;

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă statul de functii pentru functiile de demnitate publica ,
funcţionari publici si personal contractual din aparatul propriu al autoritatilor administratie
publice locale a comunei  Baita de sub Codru

Articolul 2. Statul de functie aprobat este valabil cu data de 01.01.2004.
Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

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

administratiei publice locale a comunei Baita de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINTA
PETRAN AUREL

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru 28.01.2004
Nr.4



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la modificarea statelor de functii pentru functiile de demnitate publica,
de executie  si administrative de la primarie ,biblioteci comunale şi agricultură.

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

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

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

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

Art. 3. Se modifică statul de funcţii pentru activitatea de agricultură  conform
anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.  4. Statele de functie aprobate sunt  valabile cu data de 01.10.2004.
Art. 5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

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

administratiei publice locale a comunei Baita de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINTA

SABOU VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La 30.09.2004
Nr. 35



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la modificarea , Statului de functii pentru  biblioteca comunala si

Caminul cultural
Baita de sub Codru

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

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ e” si  a art. 46 din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicată 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 modifica statul de functii pentru biblioteca comunala si caminul
cultural  Baita de sub Codru conform anexei la prezenta hotarare.

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru 31.01.2002
Nr.3



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea , Statului de functii pentru Căminul cultural

Baita de sub Codru

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.
123/2003 cu privire la creşterile salariale ce se acordă în anul 2004 personalului din sectorul
bugetar ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ e” si  a art. 46 din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicată 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 aprobă statul de functii pentru caminul cultural  Baita de sub
Codru conform anexei la prezenta hotarare.

Articolul 2. Statul de functii aprobat este valabil cu data de 01.10.2004.
Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Directorului Căminului cultural Băiţa de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINTA
SABOU VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La 30.09.2004
Nr.34



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.

LISTA BUNURILOR IMOBILE  CE SE TREC DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN
DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI

-terenuri şi construcţii-
de la Dispensarul medical Băiţa de sub Codru

Nr
crt

Poz
lista

Imobilul Anul
Intrarii

In functiune

Valoare
De inventar

Valoare
actualizata

1 41 Cladire dispensar 1995 290000
(1974)

1770624000

2 42 Remiza dispensar 1974 30000 30000
3 43 Grup sanitar 1974 50000 50000
4 44 Imprejmuiri 1995 3500000 45250000
5 45 Teren constructie dispensar 1625

mp.
1974 966654600



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.21
din 19 septembrie 2005

LISTA BUNURILOR IMOBILE
-construcţie clădire în care funcţionează cabinetul medical-

de la Dispensarul medical Băiţa de sub Codru ce urmează a se vinde.

- In mii lei-
Nr
crt

Poz
Lista

inventar
domeniul

privat

Imobilul Anul
Intrarii

In functiune

Valoare
De inventar

Suprafaţa
totală a

construcţiei.

1 41 Cladire dispensar 1995 290 290.96 mp.
Din care;

Nr
crt

Denumirea spaţiului Ocupat
/neocupat

Suprafaţa
Construită/utilă

Obs.

1 Locuinţă medic cabinet 1 neocupată 60.85 mp
2 Locuinţă medic cabinet 2 neocupată 64.23 mp
3 Cabinet medical  1 Ocupat,spaţiu

concesionat
88,62/55,73

mp
Concesionat prin

Hot.28/31.08.2004.

4 Cabinet medical  2 neocupat 54.26
5 Centrala termică neocupat 60.85 mp







Anexa nr. 2 la H.C.L. nr 21
Din 19 septembrie 2005.

LISTA BUNURILOR IMOBILE

-terenuri şi construcţii anexe clădirii principale în care funcţionează cabinetul medical-
de la Dispensarul medical Băiţa de sub Codru ce urmează a se vinde

valori în mii lei
Nr
crt

Poz
Lista

inventar
domeniu
privat.

Imobilul Anul
Intrarii

In functiune

Valoare
De inventar

Nereevaluată

OBS.

2 42 Remiza dispensar(lemnărie) 2004 25.000
3 43 Grup sanitar 1974 50
4 44 Imprejmuiri 1995 3500
5 45 Teren constructie dispensar

1625 mp.
1974 Nr. cadastru 2191.



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.
Nr. 26/30.08.2006.

LISTA BUNURILOR IMOBILE
-terenuri şi construcţii-

de la Dispensarul medical Băiţa de sub Codru ce urmează a se vinde

Nr
crt

Poz
lista

Imobilul Anul
Intrarii

In functiune

Valoare
De inventar

Valoare
actualizata

1 41 Cladire dispensar 1995 290000
(1974)

1770624000

2 42 Remiza dispensar 1974 30000 30000
3 43 Grup sanitar 1974 50000 50000
4 44 Imprejmuiri 1995 3500000 45250000
5 45 Teren constructie dispensar 1625

mp.
1974 966654600



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMĂRIA COMUNEI
NR. 841/06.07.2007

PROCES VERBAL
încheiat azi, 06.07.2007, cu ocazia deschiderii
ofertelor şi adjudecării de lucrări

ASFALTARE STRADĂ CENTRU – HUTA BĂIŢEI
KM 0+400-4+000, localitatea Băiţa de sub Codru

Comisia de evaluare şi selecţie a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţii publice mai
sus menţionate, numită prin dispoziţia primarului comunei, nr. 300/22.06.2004, a primarului comunei Băiţa de
sub Codru, compusă din:

1. RUS VASILE - viceprimar- PREŞEDINTE
2. VANCA GHEORGHE - contabil - SECRETAR
3. MĂRIEŞ IONEL - inginer - MEMBRU

a rocedat la deschiderea ofertelor lucrării mai sus menţionate.
Preşedintele comisiei arată că selecţia de oferte s-a organizat în conformitate cu prevederile

O.U.G. nr. 34/2006.
Invitaţia de participare la selecţia de oferte a fost transmisă unui nr. de 3 potenţiali

contractanţi, după cum urmează:

1. P.F.A.PINTYE IOAN
2. P.F.A. POP ŞTEFAN
3. S.C. CARPINTERO S.R.L.

Comisia de evaluare a constatat integritatea şi inviolabilitatea plicurilor ce conţin ofertele, drept
pentru care se trece la deschiderea şi prezentarea ofertelor:

1. P.F.A. PINTYE IOAN -5000 LEI (inclusiv T.V.A.)
2. P.F. A POP ŞTEFAN - 6500 LEI (inclus T.V.A.)
3. S.C. CARPINTERO S.R.L. - 7500 LEI (inclus T.V.A.)

Comisia
H O T Ă R Ă Ş T E

Firma desemnată câştigătaore este P.A.F. PINTYE IOAN, datorită ofertei mai mici.

Conducerea primăriei comunei Băiţa de sub Codru, va comunica rezultatul adjudecării şi va invita
după 7 zile perioadă de contestaţie, firma câştigătoare, la încheierea contractului.

Încheiat azi, 06.07.2007, în 3 exemplare

COMISIA DE EVALUARE
RUS VASILE_______________
VANCA GHEORGHE________
MĂRIEŞ IONEL____________



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la rectificarea bugetului Căminului cultural

Baita de sub Codru pe anul 2004

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

Având în vedere referatul compartimentului financiar  din cadrul primăriei Băiţa de sub
Codru precum şi Avizul comisiei de buget-finanţe din cadrul Consiliului local ;

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 cu modificările ulterioare;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1.  Bugetul căminului cultural Baita de sub Codru pe anul 2004 se
modifica conform prevederilor prezentei hotarari.

VENITURI TOTAL +5000 mii lei
Din care

Venituri proprii din inchirieri de spatii +5000 mii lei
CHELTUIELI TOTAL + 5000 mii lei
Din care:
Cheltuieli de personal +21638 mii lei
Cheltuieli materiale şi servicii - 16638 mii lei
Articolul 2. Detalierea pe artilole si alineate a modificarilor intervenite se

regaseste in anexele la prezenta hotarare.
Articolul 3. 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.
- Directorului căminului cultural

PRESEDINTE DE SEDINTA
SABOU   VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 30,09.2004

Nr. 37
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