
ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea numărului asistenţilor  personali ai

persoanelor cu handicap pe anul 2007.

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,modificată  şi completată prin HGR. Nr. 463/2005

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

In temeiul prevederilor articolului 38 aliniatul 2 litera „d” aliniatul 6 litera „a”
punctul 3 şi a art. 46 coroborat cu prevederile 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 numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
grav pe anul 2007 , 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

BENCIU VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
31.01.2007.
Nr._______.



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 bugetului  activităţilor autofinanţate

„ Cămin cultural „pe anul 2006.

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

Având în vedere prevederile O.U.G. 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 “ Cămin cultural” pe
anul 2006 ce cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de  15 mii lei RON.

Articolul 2. Veniturile căminului cultural se compun din :
- Încasări din activitatea proprie 10 mii lei RON
- Subvenţii de la bugetul local 5 mii lei RON

Articolul 3. Cheltuielile bugetului căminului cultural se prezintă astfel:
- Cheltuieli de personal 12,5 mii lei RON
- Cheltuieli materiale şi de servicii 2,5  mii lei RON

Articolul 4. Detalierea cheltuielilor pe articole şi alienate şi repartizarea acestora
pe trimester se aprobă prin dispoziţia primarului cu consultarea directorului căminului cultural.

Articolul 5 Se aprobă tarifele pentru închirierea spaţiilor , mobilierului şi veselei
căminului cultural pe anul 2006 conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

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

-Compartimentului financiar contabil
-Prefectului judeţului Maramureş
-Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat
-Trezoreriei Ulmeni
-directorului căminului cultural Băiţa de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINTA
DUMUŢA GHEORGHE

Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 17.01.2006.
Nr.7.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale

Pe anul 2006

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. 16 litera b) din Ordonaţa de urgenţă a Guvernului României nr.

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

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 797/2005 privind aprobarea
nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale, şi alte taxe asimilate
acestora , precum şi pentru amenzile care se indexează /ajustează/actualizează anual pe
baza ratei inflaţiei , aplicabile în anul fiscal 2006 ;

Având în vedere prevederile articolelor 253 pct.2 , 253 pct. 6 , 255 pct. 2 ,260
pct 2, 265 pct.2 , 267 pct. 1, 268 pct 1-4 , 270 pct 2 şi 4, 271 pct 2, 275 pct2 , 283 pct. 1-
2, 287 , 288 şi 292 pct 1-3 din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003,cu modificările
şi completările ulterioare;

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2006 , 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 referatul  de specialitate al compartimentului  contabilitate -
impozite şi taxe- precum şi avizul comisiei de specialitate „ buget finanţe „ din cadrul
Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru ;

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

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

Consiliul Local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş



HOTĂRĂŞTE :

Articolul . 1
Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2006, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând

impozitele şi taxele locale pentru anii 2005 şi 2006 , constituind anexa nr. 1;
b) cota prevăzută la art. 253 pct. 2 alin. (1) Codul Fiscal aprobat prin Legea

nr. 571/2003  se stabileşte la 1 %;
c) cota prevăzută la art. 253  pct. 6  din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.

571/2003 se stabileşte la 10 %;
d) cota prevăzută la art. 270 pct. 4 din Codul Fiscal aprobat prin legea nr.

571/2003 se stabileşte la 3 %;
Art. 2

Bonificaţia prevăzută la articolele 255 pct.2 , 260 pct. 2 şi 265 pct. 2 din
Codul Fiscal aprobat prin legea nr. 571/2003  se stabilesc astfel :

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%;
b) în cazul impozitului pe teren, la 10%.
c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport , 10%

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

nr. 571/2003 ,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 H.G.R. 797/2005 , impozitul  datorat se majorează cu 20 %;

b) în cazul impozitului pe construcţii aparţinând contribuabililor persoane fizice
,privind valorile stabilite în sumă fixă prevăzute de art.251 punct 3,acesta se majorează cu
10%.

c) în cazul impozitului pe teren, datorat de contribuabili pentru terenuri situate
în intravilanul respectiv extravilanul localităţilor şi înregistrate la alte categorii de folosinţă
decât cea de terenuri cu construcţii,prevăzut de art.258 punctele 1-6, impozitul se
majorează cu 10 %;

d) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport prevăzut de art.263 punctele
2 şi 6 ,taxa se majorează cu  10%, iar cele prevăzute la art.263 aliatele 4,5 şi 7,se menţin
la nivelul stabilit pentru anul 2005 conform codului fiscal .

e) taxa  pentru utilizarea temporară a locurilor publice prevăzută de art.283
punctul 1se stabileşte la 130000 lei.

f) taxele pentru vehiculele lente prevăzută de art.295 punctul 10 ,precum şi de
către art.283 punctul 2 se stabilesc potrivit anexei la prezenta hotărâre.

g)taxele pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de
art. 267 punctele 1,4,7,11,12,13 precum şi cele prevăzute de art.268 punctele 1-3,art.271



punct 2,art. 275 punctul 2, şi art. 294 punctele 3-4, se stabilesc la limita maximă
majorându-se cu 10 %.

h) taxa pentru certificatul de producător agricol prevăzută de către art. 268
punctul 4 se stabileşte la 250.000 lei.

Art.4
Taxele prevăzute în anexele ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre

cuprind şi majorările procentuale menţionate în articolul 3 literele d - g.
Art.5

Taxele prevăzute la art. 295  punctul 11 literele b-d sunt cele prevăzute
pentru  anul 2005 .

Art.6
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 2006 , se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local
al comunei Baita de sub Codru nr.20/2002

Art. 7
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.8
Hotărârea nr. 16  din 15 iunie 2005  a Consiliului local al comunei Băiţa de sub

Codru cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale ce se aplică în anul fiscal 2006
,se abrogă;

Art. 9

Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10

(1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Maramureş în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija
secretarului comunei .

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

Preşedintele de şedinţă, Contrasemnează:

VANCA  VALENTIN Secretarul comunei
TRAIAN DRAGOS

Băiţa de sub Codru
la 19  SEPTEMBRIE 2005

Nr. 23.





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale

Pe anul 2006

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. 16 litera b) din Ordonaţa de urgenţă a Guvernului

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

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 783/2004
privind aprobarea  nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale, şi
alte taxe asimilate acestora , precum şi pentru amenzile care se indexează
/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflaţiei , aplicabile în anul fiscal 2006 ;

Având în vedere prevederile articolelor 253 pct.2 , 253 pct. 6 , 255 pct. 2
,260 pct 2, 265 pct.2 , 267 pct. 1, 268 pct 1-4 , 270 pct 2 şi 4, 271 pct 2, 275 pct2 , 283
pct. 1-2, 287 , 288 şi 292 pct 1-3 din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003,cu
modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale
bugetului local pentru anul 2006 , 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 referatul  de specialitate al compartimentului  contabilitate -
impozite şi taxe- precum şi avizul comisiei de specialitate „ buget finanţe „ din cadrul
Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru ;

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

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

Consiliul Local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş



HOTĂRĂŞTE :

Articolul . 1
Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2006, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând

impozitele şi taxele locale pentru anii 2005 şi 2006 , constituind anexa nr. 1;
b) cota prevăzută la art. 253 pct. 2 alin. (1) Codul Fiscal aprobat prin Legea

nr. 571/2003  se stabileşte la 1 %;
c) cota prevăzută la art. 253  pct. 6  din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.

571/2003 se stabileşte la 10 %;
d) cota prevăzută la art. 270 pct. 4 din Codul Fiscal aprobat prin legea nr.

571/2003 se stabileşte la 3 %;
Art. 2

Bonificaţia prevăzută la articolele 255 pct.2 , 260 pct. 2 şi 265 pct. 2 din
Codul Fiscal aprobat prin legea nr. 571/2003  se stabilesc astfel :

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%;
b) în cazul impozitului pe teren, la 10%.
c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport , 10%

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

nr. 571/2003 ,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 H.G.R. 783/2004 , impozitul  datorat se majorează cu 20 %;

b) în cazul impozitului pe construcţii aparţinând contribuabililor persoane
fizice ,privind valorile stabilite în sumă fixă prevăzute de art.251 punct 3,acesta se
majorează cu 10%.

c) în cazul impozitului pe teren, datorat de contribuabili pentru terenuri situate
în intravilanul respectiv extravilanul localităţilor şi înregistrate la alte categorii de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,prevăzut de art.258 punctele 1-6,
impozitul se majorează cu 10 %;

d) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport prevăzut de art.263 punctele
2 şi 6 ,taxa se majorează cu  10%, iar cele prevăzute la art.263 aliatele 4,5 şi 7,se
menţin la nivelul stabilit pentru anul 2005 conform codului fiscal .

e) taxa  pentru utilizarea temporară a locurilor publice prevăzută de art.283
punctul 1se stabileşte la 130000 lei.

f) taxele pentru vehiculele lente prevăzută de art.295 punctul 10 ,precum şi
de către art.283 punctul 2 se stabilesc potrivit anexei la prezenta hotărâre.



g)taxele pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de
art. 267 punctele 1,4,7,11,12,13 precum şi cele prevăzute de art.268 punctele 1-
3,art.271 punct 2,art. 275 punctul 2, şi art. 294 punctele 3-4, se stabilesc la limita
maximă majorându-se cu 10 %.

h) taxa pentru certificatul de producător agricol prevăzută de către art. 268
punctul 4 se stabileşte la 250.000 lei.

Art.4
Taxele prevăzute în anexele ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre

cuprind şi majorările procentuale menţionate în articolul 3 literele d - g.
Art.5

Taxele prevăzute la art. 295  punctul 11 literele b-d sunt cele prevăzute
pentru  anul 2005 .

Art.6
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 2006 , se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local al comunei Baita de sub Codru nr.20/2002

Art. 7
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. 8
Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9
(1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Maramureş în vederea

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

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

Preşedintele de şedinţă, Contrasemnează:

CIURDAŞ IOAN Secretarul comunei
TRAIAN DRAGOS

Băiţa de sub Codru
la 15 iunie 2005

Nr. 16.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului  activităţilor autofinanţate

“Administrarea păşunilor comunale “pe anul 2006.

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

Având în vedere prevederile OUG NR. 45/2003privind 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 2006 care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de
23 487,5 lei RON

Articolul 2. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Administrarea
păşunilor comunale “ pe anul 2006 se compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă 23 487,5 RON
Articolul 3. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Administrarea

păşunilor comunale “ pe anul 2006 se compun din :
- Materiale şi servicii cu caracter funcţional 23 487,5 RON

Articolul 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 2006 conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
DUMUŢA   GHEORGHE

Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 17.01.2006.
Nr.6.



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate în vederea realizării lucrării
de alimentare cu apă potabilă a comunei

Având în vedere prevederile articolului nr. 5 aliniatul „2”punctual “i” din normele
metodologice  de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programnului de
dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural;

Având în vedere Studiul de fezabilitate “Alimentare cu apă potabilă a comunei Băiţa
de sub Codru “întocmit de către  SC BINNOVA SA-BAIA MARE;

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 2 literele „m” 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  Studiul de fezabilitate în vederea realizării lucrării de alimentare cu apă
potabilă a comunei Băiţa de sub Codru ,studiu întocmit de către SC BINNOVA SA – cu sediul social
în localitatea BAIA MARE,str. Minerilor nr. 16,conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. Orice cheltuieli neeligibile  impuse de implementarea proiectului ,precum şi
cheltuielile de întreţinere şi exploatare  pentru proiectul ralizat se suportă din veniturile proprii ale
bugetului local şi împrumuturi.

Valoarea totală a proiectului este de 5.998.827RON ,din care valoarea cererii de
finanţare este de 4.000.000. RON iar valoarera de cofinanţare este de 1.998.827 RON. Durata
proiectului este de 12 luni ,începând cu luna septembrie 2006.

Principalii indicatori tehnici ai proiectului sunt;
-Lungimea totală a conductelor 38.054 m
-Suprafaţă totală  ocupată temporart(conducte şi organizare de şantier) 59581 mp.
Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:

-Prefectului judeţului Maramureş
-Comisiei pentru determinarera oportunităţii proiectelor.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP ZAMFIR

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 13 IULIE 2006.
Nr. 23



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate în vederea realizării lucrării
de alimentare cu apă potabilă a comunei

Având în vedere prevederile articolului nr. 5 aliniatul „2”punctual “i” din normele
metodologice  de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programnului de
dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural;

Având în vedere Studiul de fezabilitate “Alimentare cu apă potabilă a comunei Băiţa
de sub Codru “întocmit de către  SC BINNOVA SA-BAIA MARE;

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 2 literele „m” 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  Studiul de fezabilitate în vederea realizării lucrării de alimentare cu apă
potabilă a comunei Băiţa de sub Codru ,studiu întocmit de către SC BINNOVA SA – cu sediul social
în localitatea BAIA MARE,str. Minerilor nr. 16,conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. Orice cheltuială impusă de implementarea acestui proiect ,precum şi cheltuielile de
întreţinere şi exploatare  pentru proiectul ralizat se suportă din veniturile proprii ale bugetului local.

Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:
-Prefectului judeţului Maramureş
-Comisiei pentru determinarera oportunităţii proiectelor.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP ZAMFIR

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 13 IULIE 2006.
Nr. 23



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 60 „Drum vicinal-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  însuşirea de către Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş, a

propunerii Birolului Regional de Implementare a Programului  SAPARD 6 Nord-Vest, de
întreprindere de acţiuni necesare accesării Fondurilor SAPARD .  Măsura 3.5 Silvicultura,

Submăsura Drumuri Forestiere pentru obiectul de investiţii „Modernizarea drumu forestier în
comuna BĂIŢA DE SUB CODRU, jud. MARAMUREŞ.

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, domnul , prin care
propune demararea procedurilor de achiziţie a unor servicii de proiectare, pentru întocmirea
STUDIULUI DE FEZABILITATE,  ce se va constitui ca anexa obligatorie la CEEREA DE
FINANŢARE, la investiţia „Modernizarea drumuri forestiere în comuna Băiţa de sub Codru, judeţul
MARAMUREŞ”.

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al
comunei Băiţa de sub Codru ,referatul compartimentului de specialitate precum şi avizul secretarului
comunei;

Având în vedere declanaşarea de acţiuni cu scopul de a devansa activităţile ce trebuie
realizare anterior lansării programului  SAPARD, pentru a avea toate documentaţiile necesare de
anexat CERERII DE FINANŢARE, pentru a fi depusă imediat ANUNŢULUI DESCHIDERII
SESIUNII DE PRIMIRE PROIECTE.

În baza dispoziţiilor art. 11 alin.1 şi art. 38 lit. „X şi Y” şi a art. 48, alin. 1 din legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 publicată în M.O. nr. 204 din 23.04.2001,cu modificările
şi completările ulterioare;

Consiliul local al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,judeţul MARAMUREŞ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Consiliul local al comunei  Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş, este de
acord cu declanaşrea procedrurii pentru achiziţii de servicii de proiectare în vederea realizării
obiectivului de investitţioi „Modernizarea drumuri forestiere în comuna Băiţa de sub Codru, judeţul
Maramureş” ce se va pune în practică prin finanţare SAPARD. Măsura 3.5. Silvicultura.

Art. 2. Sumele necesare proiectării şi execuţiei precum şi a a altor cheltuieli colaterale
acestui obiectiv vor fi prevăzute în bugetul local .

Art. Prezenta hotărâre se comunică la;
-Instituţiei prefectului judeţului MARAMUREŞ
-Regiunii de dezvoltare NORD VEST.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DUMUŢA GHEORGHE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  12.02.2006.

Nr.12.



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 2006.

Având în vedere  Hotărârea nr.33/25.05.2006,Anexa 1, a Consiliului judeţean Maramureş
cu privire la aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor de personal pentru învăţământ.

Având îm vedere expunerea de motive a primarului comunei ,avizul comisiei de
specalirtate din cadrul consuiliului local precum şi qavizul secretarului comunei;

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 200 se majoreaza
atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de 12 mii lei după cum urmează:

VENITURI TOTAL +12 mii lei RON
Din care ;

A. Cote defalcate din TVA +12 mii lei RON
CHELTUIELI TOTAL +12 mii lei RON
Din care:
Cheltuieli de personal +12 mii lei RON

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil
- Conducerii şcolii cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP ZAMFIR

AVIZAT
Pentru legalitate

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ    TRAIAN

Baita de sub Codru
la 29.06.2006.
Nr.21.



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 2006.

Având în vedere  Hotărârea nr.72/19.09.2006, a Consiliului judeţean Maramureş
cu privire la aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor de personal pentru învăţământ,cheltuieli de personal al asistenţilor personali precum şi a
sumelor de echilibrare a bugetului local;

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

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

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera „b”,aliniatul 4 litera „a” si articolului  120
indice 7 aliniatul 1 litera „b” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , publicata în
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.  Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2006 se majoreaza
atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de 63 mii lei după cum urmează:

VENITURI TOTAL 63 mii lei RON
Din care ;

Cote defalcate din TVA 63 mii lei RON
din care;
1.Pentru cheltuieli de personal învăţământ 20   mii lei RON
2.Drepturi asistenţi personali;ajutor social             4   mii lei RON
3. Sume echilibrare buget local.                            39  mii lei RON

CHELTUIELI TOTAL 63 mii lei RON

Din care: Trimestrul IV

65.02.10 Cheltuieli de personal  învăţământ 20 mii lei RON
65.02.20 Cheltuieli materiale şi servicii 5 mii lei RON
51.02.20 Cheltuieli materiale şi servicii 6,9 mii lei RON
67.10.02 Suvenţii cămin cultural 2,2 mii lei      RON



51.02.10.Cheltuieli personal primărie 17,24 mii lei    RON
67.02.10 Cheltuieli personal bibliotecă                                   0,74 mii lei    RON
67.02.20 Cheltuieli materiale bibliotecă 0,4    mii lei    RON
68.02.10 Transferuri ,asistenţi pers; ajutor social                   4      mii lei   RON
70.00.00 Cheltuieli de capital –proiect  apă                             5     mii lei   RON
67.02.06 Transfer culte 1,5 mii lei  RON
61.02.10 Cheltuieli personal poliţie comunitară                      0,02  mii lei  RON

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil
- Conducerii şcolii cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru.

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP   VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 26.09.2006.
Nr.27

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi din numărul  de 11
consilieri în funcţie



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea scutirii de la plata unor
impozite şe taxe locale restante  unor persoane

Având în vedere cererile unor persone cu privire la scutirea de la plata unor debite
restante reprezentând impozite şi taxe locale;

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

Având în vedere prevederile art. 266 aliniatul 2 din legea nr. 571/2003 de aprobare a
Codului Fiscal cu modificările şi completările ulterioare ; .

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ d” 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 scutirea de la plata restantă a unor debite reprezentând
imopozite şi taxe locale neachitate,pentru persoanele menţionate în anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre

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

-Prefectului judeţului Maramureş
-Compartimentului financiar contabil
-Persoanelor din anexa nr. 1

PRESEDINTE DE SEDINTA
DUMUŢA   GHEORGHE

Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 17.01.2006.
Nr.1.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la stabilirea unor taxe percepute de către primărie
ca urmare a unor prestări de servicii şi de închirieri de bunuri.

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei părecum şi nota de
fundamentare cu privire la majorarea unor tarife percepute de către primărie,,referatul
compartimentului financiar contabil ,avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local
precum şi avizul secretarului comunei;

Având în vedere prevederile art.64 aliniatul 2 din OUG nr.45/2003,privind finantele
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 stabilesc următoarele taxe ce se vor percepe de la populaţie în
anul 2006 ca urmare a prestării unor servicii şi închirierea unor bunuri din patrimoniul privat al
comunei.Taxele stabilite sunt cele  prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Articolul 2. Aceste taxe se încaseză prin caseria primăriei precum şi prin
persoane delegate special în acest sens  de către primarul comunei şi se fac venit la bugetul
local.

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

-Prefectului judeţului Maramureş
-Compartimentului financiar contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA
DUMUŢA   GHEORGHE

Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 17.01.2006.
Nr.8.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea constituirii unui fond de premiere pentru

funcţionari publici si personal contractual de la primărie.

Avand in vedere prevederile art. 22 din Ordonanţa nr. 2/2006 si a art. nr. 12 din
Ordonanţa nr.3/2006 a Guvernului României privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul
2006 funcţionarilor publici şi personalului contractual din sectorul bugetar ;

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

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 constituirea unui fond de premiere în limita a 5% din
cheltuielile cu salariile aferente anului 2006 pentru funcţionari publici si personal contractual
din primărie.

Articolul 2. Repartizarea sumelor fondului de premiere pentru fiecare persoană
se v-a face de către ordonatorul principal de credite pe baza  calculelor efectuate de către
compartimentul  financiar-contabil realizându-se repartizarea   proporţional cu nivelul salariilor
realizate.

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

POP    VASILE

Contrasemnat
Secretarul   comunei

TRAIAN   DRAGOŞ

Baita de sub Codru
La 30.11.2006
Nr. 33.



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 , asistenţă socială şi poliţie comunitară.

Avand in vedere prevederile Ordonanţei nr. 2/2006 si a Ordonanţei nr.3/2006 a
Guvernului României privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 funcţionarilor
publici şi personalului contractual din sectorul bugetar ;

Având în vedere prevederile art. 34 din legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor
locali ,cu modificările şi completările ulterioare ;

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;

In temeiul prevederilor articolului 38 aliniatul 1 ,aliniatul 2 litera”a”,aliniatul 3
litera “b” şi ale art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera “b” 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 aprobă statele de functii pentru functiile de demnitate publica ,
funcţionari publici si personal contractual din aparatul propriu al autoritatilor administratie
publice locale,serviciul de cadastru-agricultură,bibliotecă comunală,asistenţă socială şi poliţie
comunitară.

Articolul 2. Statele de functie aprobate  sunt valabil cu data de 01.09.2006.
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
POP ZAMFIR

Contrasemnat
Secretarul   comunei

TRAIAN   DRAGOŞ

Baita de sub Codru
La 30.08.2006
Nr.25.



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 , asistenţă socială şi poliţie comunitară,
precum şi a PLANULUI DE OCUPARE a FUNCŢIILOR PUBLICE în anul 2007.

Avand in vedere prevederile Ordonanţei nr. 2/2006 si a Ordonanţei nr.3/2006 a
Guvernului României privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 funcţionarilor
publici şi personalului contractual din sectorul bugetar ;

Având în vedere prevederile art. 34 din legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor
locali ,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 11 aliniatul 1,art.13 , art.16 litera « e » din
instrucţiunile  cu privire la  elaborarea planului de ocupare în anul 2007 a funcţiilor publice
,aprobat prin Ordinului nr. 7660/2006 a preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici ;

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;

In temeiul prevederilor articolului 38 aliniatul 1 ,aliniatul 2 litera”a”,aliniatul 3
litera “b” şi ale art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera “b” 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 aprobă statele de functii pentru functiile de demnitate publica ,
funcţionari publici si personal contractual din aparatul propriu al autoritatilor administratie
publice locale,serviciul de cadastru-agricultură,bibliotecă comunală,asistenţă socială şi poliţie
comunitară,conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Articolul 2. Statele de functie aprobate  sunt valabil cu data de 01.09.2006.
Articolul 3.Se aprobă Planul de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul

2007,conform anexei nr. 2
Articolul 4. 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
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP ZAMFIR

Contrasemnat
Secretarul   comunei

TRAIAN   DRAGOŞ

Baita de sub Codru
La 30.08.2006
Nr.25.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale

Pe anul 2007

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. 16 litera b) din Ordonaţa de urgenţă a Guvernului României nr.

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

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 1514/2006 privind aprobarea
nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale, şi alte taxe asimilate
acestora , precum şi pentru amenzile care se indexează /ajustează/actualizează anual pe
baza ratei inflaţiei , aplicabile în anul fiscal 2007 ;

Având în vedere prevederile articolelor 253 pct.2 , 253 pct. 6 , 255 pct. 2 ,260
pct 2, 265 pct.2 , 267 pct. 1, 268 pct 1-4 , 270 pct 2 şi 4, 271 pct 2, 275 pct2 , 283 pct. 1-
2, 287 , 288 şi 292 pct 1-3 din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003,cu modificările
şi completările ulterioare;

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2007 , 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 referatul  de specialitate al compartimentului  contabilitate -
impozite şi taxe- precum şi avizul comisiei de specialitate „ buget finanţe „ din cadrul
Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru,precum şi avizul secretarului comunei;

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

În temeiul art. 38 alineat 2 litera „b” aliniatul 4 litera „c” şi a art. 46 alin. (1)
coroborat cu art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera 2 ”b” din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23
aprilie 2001 ,cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş



HOTĂRĂŞTE :

Articolul . 1
Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2007, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând

impozitele şi taxele locale pentru anii 2006 şi 2007 , constituind anexa nr. 1;
b) cota prevăzută la art. 253 pct. 2 alin. (1) Codul Fiscal aprobat prin Legea

nr. 571/2003  se stabileşte la 1 %;
c) cota prevăzută la art. 253  pct. 6  din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.

571/2003 se stabileşte la 10 %;
d) cota prevăzută la art. 270 pct. 4 din Codul Fiscal aprobat prin legea nr.

571/2003 se stabileşte la 3 %;
Art. 2

Bonificaţia prevăzută la articolele 255 pct.2 , 260 pct. 2 şi 265 pct. 2 din
Codul Fiscal aprobat prin legea nr. 571/2003  se stabilesc astfel :

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%;
b) în cazul impozitului pe teren, la 10%.
c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport , 10%

Art. 3
Majorarea anuală prevăzută de art.287 din Codul fiscal aprobat prin legea nr.

571/2003,cu modificările şi completările ulterioare se stabilesc astfel:
a)în cazul impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice pentru construcţii

nereevaluate şi care potrivit evidenţelor contabile ale contribuabilului au o valoare de
inventar mai mică de cât valoare care ar rezulta prin aplicarea normelor din anexa nr. 1 din
H.G.R. 15124/2006,impozitul datorat se majorează cu 2o%.

b) nivelul taxelor prevăzute la art. 258 alin 2 ,alin 4 ,alin 6, ale art. 263 alin
2,alin 4,alin 5 ,alin 6 , sunt cele prevăzute în  anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

c) taxa  pentru utilizarea temporară a locurilor publice prevăzută de art.283
punctul 1se stabileşte la 20 lei.

d) taxele pentru vehiculele lente prevăzută de art.295 punctul 10 ,precum şi
de către art.283 punctul 2 se stabilesc potrivit anexei la prezenta hotărâre.

e)taxele pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de
art. 267 punctele 1,4,7,11,12,13 precum şi cele prevăzute de art.268 punctele 1-3,art.271
punct 2,art. 275 punctul 2, şi art. 294 punctele 3-4, se stabilesc la limita maximă

f) taxa pentru certificatul de producător agricol prevăzută de către art. 268
punctul 4 se stabileşte la 25 lei RON.

Art.5
Taxele prevăzute la art. 295  punctul 11 literele b-d sunt cele prevăzute

pentru  anul 2006
Art.6



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 2007
, se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Baita
de sub Codru nr.20/2002

Art. 7
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. 8

Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 9

Hotărârea  nr. 29/31.10.2006 aconsiliului local al comunei Băiţa de sub
Codru ,se  abrogă.

Art. 10
(1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Maramureş în

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

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

Preşedintele de şedinţă, Contrasemnează:

POP    VASILE Secretarul comunei
TRAIAN DRAGOS

Băiţa de sub Codru
la 30 NOIEMBRIE 2006.

Nr.32.



CONSILIUL LOCAL Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 8 din.
BĂIŢA DE SUB CODRU din 17.01.2006..

TAXE

CE SE STABILESC  CA URMARE A UNOR PRESTĂRI DE SERVICII

ŞI ÎNCHIRIEREA UNOR BUNURI.

1. Taxa pentru efectuarea de către tehnicianul  veterinar a montei artificiale  la
bovine şi bubaline                                                     25 lei RON/ cap.

2. Taxa pentru eliberarera certificatelor de stare civilă 5 lei RON/buc.
3. Taxa pentru eliberarea adeverinţelor de orice fel 2 lei RON/buc
4. Taxa pentru eliberarea biletelor de adeverire a proprietăţii asupra animalelor

5 lei RON/buc
5. Taxa pentru efectuarea de copii 0.5 lei RON/buc
6. Taxa pentru închirierea Autoutilitarea ARO 1,2 lei RON/KM
7. Taxa pentru constatare pagube                                                   20 lei RON/Ha
8. Taxă eliberare ertificat fiscal 6  lei RON/buc.
9. Taxă oficiere căsătorii ăn afara programului                               30 lei RON
10. Taxă legalizare copii                                                                    3 lei RON
11. Taxă legalizare semnătură                                                           4 lei RON



CONSILIUL LOCAL Anexa nr. 2 la hotărârea nr. 5 din.
BĂIŢA DE SUB CODRU 17 ianuarie 2006..

LIMITE  MINIME ALE VENITURILOR MEDII LUNARE
CE SE POT OBŢINE DIN UTILIZAREA UNOR BUNURI

A. CHIRII

Locuinţe din cărămidă sau blocuri 1     leu/mp
Locuinţe din chirpici 0.8 lei/mp
Locuinţe din paiantă 0,5 lei/mp

B. FOLOSINŢA TERENURILOR

Arabil 6 lei/ha/lună
Fâneaţă 5 lei/ha/lună
Păşuni 1,5 lei/ha/lună
Livezi 6,5 lei/ha/lună
Vii 6,5 lei/ha/lună

C. ALTE BUNURI

1.Animale

Vaci 6,3 lei/cap/lună
Oi şi capre 1,5 lei/cap/lună
Păsări 1 lei/cap/lună
Cai 60 lei/cap/lună

2.Tractoare 130 lei/lună

Nota: Nu se iau în calcul pentru obţinerea de venituri din vânzarea anexelor
gospodăreşti în cazul în care se cresc animale în gospodărie şi se obţin venituri de la
acestea.

Se consideră bunuri necesare familiei: o vacă, un porc şi 10 păsări, pentru o
familie precum şi o suprafaţă de 2 ha teren agricol pentru o familie de 5 persoane.

Aceste bunuri nu pot fi luate în calcul ca venituri sau se iau în calcul proporţional
cu numărul membrilor de familie.



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 ;

Având în vedere expunerera de motive a primarului comunei,a referatul
viceprimarului comunei,precum şi a  avizului  comisiei de specialitate din cadrul consiliului
local şi a secretarului comunei;

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 încheierea unei convenţia cu A.J.O.F.M Maramureş
pentru angajarea unui număr de 10 persoane pe perioada ianuarie- iunie 2006 în programul de
ocupare temporară a forţei de muncă pentru 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

DUMUŢA GHEORGHE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
17.01.2006.
Nr. 3.



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 ;

Având în vedere expunerera de motive a primarului comunei,a referatul
viceprimarului comunei,precum şi a  avizului  comisiei de specialitate din cadrul consiliului
local şi a secretarului comunei;

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 încheierea unei convenţia cu A.J.O.F.M Maramureş
pentru angajarea unui număr de 3 persoane pe perioada NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2006 în
programul de ocupare temporară a forţei de muncă pentru 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

POP VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
30.11.2006.
Nr. 31.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la adoptarea bugetului local

pe anul 2006

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş ,
nr.114/2005 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 prevederile legii bugetului de stat pe anul 2006 şi a Ordonanţei
de Urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanţe din cadrul consiliului local  şi
avizul secretarului comunei;

Având în vedere referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul
consiliului local al comunei ;

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  precum şi volumul cheltuielilor pe destinaţii şi ordonatori de credite  pentru bugetul
comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2005.

Articolul 2.. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2006 se
stabileşte atât la venituri cât şi la cheltuieli în sumă de 805 mii lei RON

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.

Articolul 4. (1) Impozitele , taxele , alte contribuţii şi celălalte venituri ale
bugetului local , se încasează 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 2005 sunt în sumă de 805 mii lei
RON şi se prezintă astfel



:

A. Venituri proprii  TOTAL 74 mii lei RON

B. Prelevări din bugetul de stat 701 mii lei
Din care : Sume defalcate din TVA învăţământ 404 mii lei

Sume defalcate din impozit pe venit 78 mii lei
Sume de echilibrare din TVA alocate de C.J. 184 mii lei
Ajutor social 15 mii lei
Susţinere protecţie persoane handicap 20 mii lei

C. Subventii din alte bugete 30 mii lei
Din care : Subventii de la AJOFM 30 mii lei

Articolul 6. Cheltuieli bugetului local pe anul 2006 sunt în sumă totală de
805 mii lei RON, în structură se prezintă astfel :

Servicii publice generale            Total cheltuieli 220.9 mii lei
din care
-Cheltuieli de personal 195,9 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii 25 mii lei
Apărare ordine publică şi siguranţă : Total 12.3 mii lei

din care cheltuieli de personal                                       10,3 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii                                        2        mii lei

ÎNVĂŢĂMÂNT Total 439 mii lei
din care ;
-cheltuieli de personal 401 mii lei
-cheltuieli materiale şi servicii 35 mii lei
-transferurii 3 mii lei

SĂNĂTATE 2 mii lei
Din care materiale şi servicii                                         2 mii lei

CULTURA RECREERE ŞI RELIGIE TOTAL 19,5 mii lei
din care :

-Biblioteca comunală 11,5 mii lei
din care ; cheltuieli de personal 11 mii lei

cheltuieli nateriale 0,5 mii lei
-Suvenţie cămin cultural 5 mii lei

Transferuri 3 mii lei

- Asistenţă socială 35 mii lei
Din care :

- Cheltuieli de personal 20 mii lei
- Ajutor social 15 mii lei
-Servicii de dezvoltare publică 44,4 mii lei
Din care:

-Cheltuieli de personal 25.4 mii lei
-Cheltuieli materiale şiservicii-iluminat public- 16,5 mii lei
-Chelrtuieli de capital                                                     2,5. mii lei

- Agricultura 9,4 mii lei
din care ;

cheltuieli cu salariile 9,4 mii lei
- Transporturi si comunicatii 22,5 mii lei

din care reparatii strazi 22,5 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.. 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

DUMUŢA   GHEORGHE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 17.01.2006..
Nr. 9.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A

cu privire la aprobarea nivelului impozitului pe mijloacele de
transport ce se vor percepe în anul 2007.

Avand in vedere prevederile HGR nr. 1086/2006 cu privire la aprobarea nivelului
impozitului asupra mijloacelor de transport ,ce se vor percepe în anul 2007 ;

Având în vedere prevederile art. 263 aliniatul  4 şi 5 din legea nr. 571/2003  privind
Codul fiscal ;

Având in vedere expunerea de motive a primarului comunei, raportul
compartimentului de specialitate, avizul secretarului comunei si avizul comisei de specialitate din
cadrul Consiliului local ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 1 litera “b” aliniatul 4 litera “c”,a art.
46 alin 2 litera “c” şi a art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera “b” din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale,cu modificările şi completările  ulterioare;

Consiliul local al comunei  BĂIŢA DE SUB CODRU, judetul Maramures;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Articolul 1.- Se aproba nivelul taxelor asupra mijloacelor de transport pentru anul
2007,conform anexei ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

- Institutia Prefectului Judetului Maramures
- Compartimentului financiar -contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP     VASILE

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul comunei,

DRAGOŞ TRAIAN
Băiţa de sub odru
La  31.10.2006.

Nr. 29



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.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A
cu privire la concesionarea activitatii de neutralizare a deseurilor
de origine animala de pe raza comunei  BĂIŢA DE SUB CODRU

Avand in vedere prevederile O.U.G.nr.47/2005 privind reglementari de
neutralizare a deseurilor de origine animale, a Legii nr.73/2006 si a Ordinului nr.80/2005
a ANSV pentru aprobarea Normei sanitar veterinare pentru siguranta alimentelor, privind
stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare in cadrul activitatii de
neutralizare a deseurilor de origine animala;

Având in vedere expunerea de motive a primarului comunei, raportul
compartimentului de specialitate, avizul secretarului comunei si avizul comisei de
specialitate din cadrul Consiliului local ;

In conformitate cu prevederile Legii nr.219/1998, privind regimul
concesionarilor si a H.G. nr.210, privind concesionarea activitatii de neutralizarea
deseurilor de origine animala ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “g,r” si a articolului
46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale:

Consiliul local al comunei  BĂIŢA DE SUB CODRU, judetul Maramures;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Articolul 1.- Se aproba concesionarea activitatii de neutralizare a
deseurilor de origine animala la nivelul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU cu  SC
PROTAN SA cu sediul social in Bucuresti, str,Tabacarilor nr.6-10, sector 4, declarata
castigatoare a licitatiei organizata de MAPDR-Agentia Domeniilor Statului in vederea
concesionarii activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala pentru Zona a 6-a
de Dezvoltare Regionala N-V in calitate de prestator , incepand cu luna iunie 2006.-

Articolul 2.- Se delega domnul VANCA VASILE, primarul comunei
pentru perfectarea si semnarea contractului de concesionare.-

Articolul 3.- Din partea Consiliului local activitatea de informare a
cetatenilor si anunţarea imediata dupa producerea decesului animalului, a unitatii de
ecarisare va fi realizata prin persoana doamna MARIA DUMUŢA, responsabil cu
conducerea miscarii efectivelor de animale-potrivit registrelor agricole .-

Articolul 4.- Activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala va
fi condusa pe fiecare localitate in parte, intr-un registru special care va avea o durata de
pastrare de 5 ani.-



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

- Institutia Prefectului Judetului Maramures
- DSV a Judetului Maramures
- SC PROTAN SA

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP GHEORGHE

Contrasemnat;
Secretarul comunei,

DRAGOŞ TRAIAN
Băiţa de sub odru
La  30.05.2006.
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