
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind  validarea mandatelor consilierilor din cadrul Consiliului local

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

Având în vedere prevederile art.7 din anexa la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor locale,aprobată prin legea nr.
673/2002 şi a art.6 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,cu modificările şi
completările ulterioare;

Luând act că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute de art.38 aliniatul 3 din Legea
nr. 334/2006,coroborat  cu Hotărârea B.E.C. nr. 130/4.06.2008;

In temeiul prevederilor articolului 31  şi a art. 115 aliniatul 1 litera “b” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicată în Monitorul Oficial al României nr, 123 din
20 februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş,întrunit în
şedinţă de constituire în data de 18 iunie 2008 ;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Se validează mandatele consilierilor din cadru Consiliul local al
comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,după cum urmează ;

1.BANCOŞ ROMULUS CONSILIER PPPS
2.BENCIU VASILE CONSILIER Candidat independent
3.DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI          CONSILIER PD-L
4.GHIŢ VASILE CONSILIER PNL
5.POP DUMITRU CONSILIER PRM
6.POP ZAMFIR CONSILIER PC
7.ROATIŞ VASILE CONSILIER PIN
8.RUS VASILE CONSILIER PSD
9.SABOU VASILE CONSILIER PD-L

10.VANCA VASILE CONSILIER PNL
11.VANCA VALENTIN CONSILIER PNG-CD

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş ;

PRESEDINTE DE  VÂRSTĂ
RUS   VASILE

ASISTENŢI

BANCOŞ ROMULUS       DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 18.06.2008
Nr.16



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind  validarea unui  mandat de  consilier din cadrul Consiliului local

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

Având în vedere prevederile art.7 din anexa la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor locale,aprobată prin legea nr.
673/2002 şi a art.6 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,cu modificările şi
completările ulterioare;

Luând act că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute de art.38 aliniatul 3 din Legea
nr. 334/2006,coroborat  cu Hotărârea B.E.C. nr. 130/4.06.2008;

In temeiul prevederilor articolului 31  şi a art. 115 aliniatul 1 litera “b” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicată în Monitorul Oficial al României nr, 123 din
20 februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare;

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Se validează mandatul de consilierilor din cadru Consiliul local al
comunei BĂIŢA DE SUB CODRU a domnului,

1.ROGOZ IONEL CONSILIER -PIN-

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş ;
- Domnului consilier ROGOZ IONEL

PRESEDINTE DE  ŞEDINŢĂ

POP ZAMFIR
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 27.09.2011.
Nr.



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 36 alineatul 2 litera “ d”, alineat 6 punctul  “2” al
aceluiaşi articol si  a art.115 aliniatul 1 litera “b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie  2007;

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 6 persoane în anul  2008 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

VANCA   AUREL

Contrasemnat
Secretar comunei

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
30.01.2008.
Nr.2.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la aprobarea încheierii unui contract de prerstări servicii cu
Serviciul Public Comunitar Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Băseşti

Avand in vedere prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
,prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă ;

Având în vedere expunerera de motive a primarului comunei, referatul Şefului
serviciului Public Comunitar Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Băiţa de sub Codru ,
avizului  comisiei de specialitate din cadrul consiliului local şi avizul secretarului comunei;

In temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 litera “ d”, alineat 6 punctul  “8” al
aceluiaşi articol si  a art.115 aliniatul 1 litera “b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie  2007,cu modificările şi
completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aproba încheierea unui contract de prestării- servicii cu Serviciul Public
Comunitar Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei BĂSEŞTI,în vederea intervenţiei acestuia
cu autospeciala din dotare la eventualele incendii sau alte situaţii de urgenţă ce ar putea apărea pe
teritoriul administrativ al comunei Băiţa de sub Codru .

Articolul 2. Primarul comunei se împuterniceşte în vederea încheierii contractului de
prestări servicii  cu SPCVSU  BĂSEŞTI.

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

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- SPCVSU-Băiţa de sub Codru
- SPCVSU-BĂSEŞTI
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă   MARAMUREŞ

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCA    VALENTIN

Contrasemnat
Secretar comunei

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
29.04.2008.
Nr.12.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la adoptarea bugetului local

pe anul 2008

Având în vedere Decizia nr. 18 anexa 32 a direcţiei generale a finanţelor publice
Maramureş ,Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.13/2008 cu privire la repartizarea pe
localităţi a sumelor defalcate pentru echilibrare  bugetelor locale şi a cotelor defalcate din TVA ;

Având în vedere prevederile legii Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei,avizul comisiei buget-

finanţe din cadrul consiliului local,avizul secretarului comunei, referatul compartimentului financiar-
contabil ;

In temeiul prevederilor art.36 alineatul 2 litera “ b”,aliniatul 4 litera”a” şi a art. 45,a
art.115 aliniatul 2 litera „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007;

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 2008.

Articolul 2.. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2008 se stabileşte atât
la venituri cât şi la cheltuieli în sumă de 1248 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 şi suvenţii 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 2008 sunt în sumă de 1248 mii lei şi se
prezintă astfel:

A. Venituri proprii  TOTAL 101 mii lei
B. Prelevări din bugetul de stat 1117 mii lei
Din care : Sume defalcate din TVA învăţământ 623 mii lei

Sume defalcate din impozit pe venit 22% 130 mii lei
Sume de echilibrare din TVA . 270 mii lei
Ajutor social,burse,persoane cu handicap 94 mii lei

C. Subventii din alte bugete 30 mii lei
Din care : Subventii de la AJOFM 18 mii lei

Suvenţii DMPS 12 mii lei



Articolul 6. Cheltuieli bugetului local pe anul 2008 sunt în sumă totală de 1248
mii lei , în structură se prezintă astfel :

-Servicii publice generale            Total cheltuieli 340 mii lei
din care
-Cheltuieli de personal 295 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii 45 mii lei
-ALTE CHELTUIELI 3 mii lei
-Alte cheltuieli (alegerii)54.02 2 mii lei
-Transferurii ajutor social 56.02 1 mii lei
-Apărare ordine publică şi siguranţă : Total 13,38 mii lei

din care cheltuieli de personal 13,38 mii lei
-ÎNVĂŢĂMÂNT Total 660 mii lei

din care ;
-cheltuieli de personal 623 mii lei
-cheltuieli materiale şi servicii 35 mii lei
-burse 2 mii lei

-SĂNĂTATE 3 mii lei
Din care materiale şi servicii 3 mii lei

-CULTURA RECREERE ŞI RELIGIE 42,47 mii lei
din care :

-Biblioteca comunală 18,47 mii lei
din care ; cheltuieli de personal 17,47 mii lei

-cheltuieli materiale 1 mii lei
-Suvenţie cămin cultural 24 mii lei

-Asistenţă socială 104 mii lei
Din care :
- Cheltuieli de personal 84,3 mii lei
- Ajutor social 19,7 mii lei
-Servicii de dezvoltare publică 47,15 mii lei
Din care:
-Cheltuieli de personal 27,15 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii-iluminat public- 20 mii lei
-Transporturi si comunicatii 35 mii lei

din care reparatii strazi 35 mii lei
Articolul 7. Repartizarea pe trimestre , articole şi alienate a veniturilor si cheltuielilor
bugetului local se va face de ordonatorul principal de credite in conditiile legii.
Articolul 8. 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
VANCA    AUREL

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 7.02.2008.
Nr. 8.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la aprobarea instrumentării  proiectului integrat pentru executarea
unor lucrării de investiţii  prin programul  „ FEADR” măsura 322 .

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

Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „b”,aliniatul 4 litera „d”,art.45 si

articolului  115 aliniatul 1 litera „b” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata
în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi cp0mpletările
ulterioare;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă   instrumentarea  proiectului integrat prin programul „FEADR”
măsura 322, pentru următoarele  lucrării;

1.Alimentare cu apă potabilă în comuna Băiţa de sub Codru.
2.Canalizare şi staţie de epurare a apelor menajere în comuna Băiţa de sub Codru.
3.Modernizare drum de legătură între Dj 182 B şi DC 90 C.
4.Reabilitare cămin cultural URMENIŞ
Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Primarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

DRAGOŞ   CLAUDIU-ROMI

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 26.09.2008.
Nr.30 .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abţeneri,0
voturii împotrivă,din numărul  de 11 consilieri prezenţi .

Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la aprobarea construirii şi stabilirea amplasamentului

pentru o Sala de sport în localitatea Băiţa de sub Codru.

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

Având în vedere prevederile OG nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale
pentru Investiţii CNI SA-aprobată  prin Legea nr. 117/2002,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere  prevederile  HGR.nr.818/2003 privind aprobarea Normelor
Metodologice pentru derularea Programului „Săli de sport” prin Compania naţională de Investiţii
„C.N.I.-SA;

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

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „b-c”,aliniatul 4 litera „f”,alin 5
litera „c” si articolului  115 aliniatul 1 litera „b” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale ,
republicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă  construirea unei săli de sport în localitatea Băiţa de sub Codru
prin Programul  „Săli de sport” pe terenul situat în localitatea Băiţa de sub Codru nr. 19
identificat prin CF.522 nr. topo 266,nr. cadastral 2141-2144 ,tere  liber de orce sarcinii.

Articolul 2.Consiliul local  va prevedea în bugetul local sumele necesare cheltuielilor de
întreţinere şi gospodărire.

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Companiei Naţionale de Investiţii “CNI-SA”.

PRESEDINTE DE SEDINTA

ROATIŞ   VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 31.07.2008.
Nr.21 .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, 1 abţenere,0
voturii împotrivă,din numărul  de  11 consilieri prezenţi .

Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice în vederea

contractării ,prin selecţie de ofertă,a unor lucrării de construcţie .

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

Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „b”,aliniatul 4 litera „d”,art.45 si

articolului  115 aliniatul 1 litera „b” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata
în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă  documentaţia tehnico-economică în vederea contractării,prin
selecţie de ofertă,a unor lucrării de construcţie,pentru proiectul „ASFALTARE STRADA
CENTRU-HUTA BĂIŢEI ,conform anexei la prezenta hotărâre.

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Primarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCA    AUREL

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 07.02.2008.
Nr.7 .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abţeneri,0
voturii împotrivă,din numărul  de  11 consilieri prezenţi .

Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la aprobarea realizării de lucrării pentru extinderea

reţelei electrice în comuna

BĂIŢA DE SUB CODRU .

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

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998,cu modificările şi cpmpletările ulterioare;
In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „b”-„c”,aliniatul 4 litera

„d”,aliniatul 5 litera „b” si articolului  115 aliniatul 1 litera „b” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei
publice locale , republicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,cu
modificările şi completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă   realizarea de lucrării  pentru extinderea reţelei electrice în
comuna Băiţa de sub Codru,în vederea finalizării  în totalitate a electrificării  comunei .

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Consiliului judeţean Maramureş.

PRESEDINTE DE SEDINTA

ROATIŞ VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 28.08.2008.
Nr28 .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abţeneri,0
voturii împotrivă,din numărul  de  11 consilieri prezenţi .

Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea numărului asistenţilor  personali ai

persoanelor cu handicap pe anul 2008.

Având în vedere prevederile art.34,art.41 punctul3 din legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,a 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 36 aliniatul 2 litera „d” aliniatul 6 litera „a” punctul 2
, a art. 45 art.115 aliniatul 1 litera”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav
începând cu data de 01.04.2008 la 8 iar  a asistenţilor  personali care  au optat pentru indemnizaţie  la
2.

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

-Prefectului judeţuluui MARAMUREŞ

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VANCA  AUREL

Contrasemnat
Secretar comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
31.03.2008.
Nr.10.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea numărului asistenţilor  personali ai

persoanelor cu handicap pe anul 2008.

Având în vedere prevederile art.34,art.41 punctul3 din legea nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,a 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 36 aliniatul 2 litera „d” aliniatul 6 litera „a” punctul 2 , a
art. 45 art.115 aliniatul 1 litera”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav începând cu
data de 01.07.2008 la 9 iar  a asistenţilor  personali care  au optat pentru indemnizaţie  la 2.

Articolul 3. Prezenta  hotărâre se aduce la cunoştriinţă publică prin afişare şi se comunică la ;
-Prefectului judeţuluui MARAMUREŞ

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

ROATIŞ  VASILE

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
31.07.2008.
Nr.22.

Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru ,0 voturi  împotrivă şi 0
abţineri.Numărul  consilierilor  prezenţi  fiind de 11 ,din totalul de 11 în funcţie.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la stabilirea unui spaţiu cu destinaţia spaţiu intermediar de depozitare a unor produse
alimentare precum şi desemnarea unei persoane  cu privire la preluarea,gestionare şi distribuirea
acestor produse alimentare .

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

Având în vedere prevederile art. 7-8 şi art.2 din anexca la   HGR.nr.410/2008 privind
stabilirea  specificaţiilor  şi punerea în aplicare a planurilor anuale 2008-2009 pentru furnizarea  de produse
alimentare  provenind din stocurile de intervenţie  comunitare către persoanele  cele mai defavorizate din
România;;

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „d”,aliniatul 6 litera „a”puctul 2, si
articolului  115 aliniatul 1 litera „b” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata în
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :

Articolul 1. În vederea depozitării  unor produse alimentare  provenind din stocurile de
intervenţie  comunitare,se stabileşte un spaţiu de depozitare  în suprafaţă de 20 mp situat în incinta scolii cu
clasele I-VIII Băiţa de sub Codru.

Articolul 2.Pentru preluarea ,gestionarea şi  distribuira  acestor produse alimentare se
împuterniceşte domnul POP ZAMFIR-viceprimar al comunei.

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei judeţene de muncă şi protecţie socială  Maramureş.

PRESEDINTE DE SEDINTA

ROATIŞ   VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 31.07.2008.
Nr. 25.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de_11voturi pentru,0 abţineri,0 voturii
împotrivă,din numărul  de  11 consilieri prezenţi .

Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului  activităţilor autofinanţate

„ Cămin cultural „pe anul 2008.

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 legii . nr. 273/2006 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, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123
din 20 februarie 2007.

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate “ Cămin cultural” pe
anul 2008 ce cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de ______ mii lei .

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

Articolul 3. Cheltuielile bugetului căminului cultural se prezintă astfel:
- Cheltuieli de personal ___ mii lei
- Cheltuieli materiale şi de servicii ___ mii lei .

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 2008 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

Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 30.01.2008
Nr._____.



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;

In temeiul prevederilor articolelor  56 alineat 1 şi 46 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 2o februarie
2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

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

I. Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului , protecţia mediului şi gospodărie
comunală ,apărarea ordinii şi liniştii publice,agricultură ,comerţ şi servicii

1. POP ZAMFIR
2. DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI
3. ROATIŞ VASILE

II. Comisia pentru buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
dezvoltare economică,administraţie publică locală.

1. BANCOŞ ROMULUS
2. SABOU VASILE
3. VANCA VASILE
4. VANCA VALENTIN
5. RUS VASILE

III. Comisia pentru învăţământ, cultură , culte . sănătate şi agrement,muncă şi protecţie
socială,relaţii cu cetăţenii,probleme juridice

1. BENCIU VASILE
2. POP DUMITRU
3. GHIŢ VASILE

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



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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROATIŞ  VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  1 IULIE 2008.

Nr. 20.

LISTA PRESEDNTILOR SI SECRETARILOR DE COMISII

COMISIA I

POP ZAMFIR-preşedinte
DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI-secretar

COMISIA II

VANCA VASILE-preşedinte
BANCOŞ ROMULUS-secretar

COMISIA III

BENCIU VASILE-preşedinte
POP DUMITRU-secretar



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E
Cu privire la trecerea unui teren din domeniul publical

al comunei in
domeniul public al statului

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.934/2002,Anexa nr.13 la
aceasata hotarare, prin care se atesta aparteneneta bunurilor din domeniul public al comunei Băiţa de
sub Codru;

Având în vedere  adresa nr.210756/2006 a Inspectoratului de politie al judetului Maramures
prin care se solicita trecerea unei suprafete de aproximativ 600 mp din domeniul public al comunei în
domeniul public al statului  in vederea construirii unui sediu de politie;

Avand in vedere prevederile articolului  9  alineat  “ 2 “ din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei,avizul comisiei de specialitate din
cadrul consiliului local si referatul  compartimentului de specialitate  din cadrul aparatului propriu;

In temeiul prevederilor art.36  alineatul 2 litera “c “,aliniatuul 5 litera „a”, art.45  şi a art. 115
aliniatul 1 litera “b” din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale republicată în Monitorul
Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007;

Consiliul local al comunei Băiţăa de sub Codru,judetul Maramures;

H O T A R A S T E :

Articolul 1.- Se aproba trecerea din domeniul public al comunei  Băiţa de sub Codru  in
domeniul public al statului, imobilul de natura teren intravilan in suprafata de 600 mp., identificat prin
nr. cadastral 2191 , pentru construirea unui sediu de politie în localitatea Băiţa de sub Codru:

Articolul 2.- Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica cu;
- Institutia Prefectului Judetul Maramures
- Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures

PRESEDINTE DE SEDINTA,

VANCA   AUREL

Contrasemnat;
Secretarul comunei,

TRAIAN  DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
La 30 ianuarie 2008.
Nr. 4.

Nr.total consilieri în funcţie 11, prezenti 11
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, -voturi impotriva, - voturi abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare a   păşunilor comunale către
persoane juridice legal constituite care au ca obiect de activitate creşterea animalelor.

Având în vedere responsabilităţile stabilite prin Ordinul comun al MAPDR/MAP nr.
226/235/28.03.2003,prentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţirii
funciare şi exploatarea pajiştilor  la nivel naţional,pe termen mediu şi lung;

Având în vedere adresa DADR MARAMUREŞ nr.1021/07.03.2007;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei ,avizul comisiei de

specialitate din cadrul consiliului local precum , referatul  viceprimarului comunei ,precum şi avizul
secretarului comunei;

Având in vedere prevederile Ordinului nr. 6519/28.07.1993 a Prefectului judeţului
Maramureş ;

Având  în vedere OUG nr. 125/2006 pentru aprobarea  schemelor de plăţi directe  şi
plăţi naţionale directe complementare,care se acordă  în agricultură începând cu anul 2007 ;

Având în vedere prevederile art. 12 aliniatul 2 din legea nr. 213/1998,privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu completările şi modificările ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 36 , alineatul 2 litera „C”,aliniatul 5 litera
„a” ,articolului  115 aliniatul 1 litera „b”şi a art. 123 din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice
locale , republicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi
completările ulterioare ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTĂRASTE :

Articolul 1. Începând cu data adoptării prezentei hotărârii ,se aprobă transmiterea
dreptului de  administrare asupra păşunilor comunale către personae juridice legal constituite şi care
au ca obiect principal de activitate creşterea animalelor,organizate în principal sub formă de Asociaţii
de crescători de animale ,după cum urmează;

- Pentru păşunea “Deal URMENIŞ”,se transmite dreptul de administrare  către
Asociaţia crescătorilor de animale ”,SPERANŢA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE ” cu sediul
social în localitatea   URMENIŞ NR. 10.

- Pentru trupurile de păşuni din localitatea Băiţa de sub Codru,respective “Dealu
Alexii,Diuţă şi Dealu Lung”,se transmite dreptul de administrare către Asociaţia crescătorilor  de
animale  “BĂIŢANA” cu sediul social în localitatea Băiţa de sub Codru nr. 688.

Articolul 2. Contractul de administrare se încheie pe o perioadă de minimum 10 ani.
Articolul 3. Primarul comunei se împuterniceşte pentru a semna contractul de

administrare ce se va încheia cu persoanele juridice menţionate la  primul articol.
Articolul 4. Pe data adoptării adoptării prezentei hotărârii se abrogă HCL nr. 12 din

30.04.2007.



Articolul 5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- DADR MARAMUREŞ
- APIA ULMENI
- ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR DE ANIMALE.

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCA VALENTIN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 29.04.2008.

Nr.11.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi „pentru „din numărul  de 11
consilieri în funcţie ,fiind prezenţi 9 consilieri.
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ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind asocierea comunei Băiţa de sub Codru cu judeţul Maramureş şi unităţile administrativ-
teritoriale din acest judeţ în vederea constituirii „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru

gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş” pentru dezvoltarea sistemului de
management integrat al deşeurilor în judeţul Maramureş

Având în vedere:

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
 Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate a primarului;
 Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local precum si avizul secretarului comunei;
 Prevederile art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, completată

prin Hotărârea Guvernului nr. 210/2007;
 Prevederile art. 49, pct. A din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor,

cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi

completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2008;
 Prevederile art. 11, alin.(1), art. 12, alin. (1) art. 36 alin. (2), lit. b, d şi e, alin. (4), lit. f, alin. (6) lit. a pct.14

şi alin. (7), lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

 Prevederile HG 855/13.08.2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru şi a statutului – cadru ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.

În temeiul art. 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu
modificările şi completările ulterioare:

Consiliul local  al comunei Băiţa de sub Codru întrunit în şedinţă ordinară în data de 30
octombrie 2008;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 - Se aprobă asocierea comunei BĂIŢA DE SUB CODRU, cu judeţul Maramureş şi cu
unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în cadrul „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş”, având ca obiect de activitate înfiinţarea
organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului judeţean
de salubrizare pentru localităţile de pe raza judeţului Maramureş, precum şi realizarea în comun a proiectului
„Managementul Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş” .

Art. 2 - Se aprobă Statutul „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea
integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş” în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre
şi Actul Constitutiv al „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor
menajere în judeţul Maramureş” în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă ca sediul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş” să fie stabilit în judeţul
Maramureş, localitatea Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, numărul 46, în vederea desfăşurării
activităţii acesteia.
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Art. 4. Se aprobă patrimoniul iniţial al „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş” în cuantum de 12 259.
lei.

Art. 5 Se aprobă participarea comunei Băiţa de sub Codru la patrimoniul iniţial al
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în
judeţul Maramureş” cu o contribuţie în numerar de 37 lei , prevăzută în anexa 3.

Art.6. Se aprobă cotizaţia anuală a comunei BĂIŢA DE SUB CODRU la susţinerea
activităţilor asociaţiei, în cuantum de 1852 lei conform anexei nr.4.

Art. 7 - Se împuterniceşte Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU să semneze , Actul
Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a
deşeurilor menajere în judeţul Maramureş”, anexate la prezenta hotărâre.

Art. 8 - Se numeşte Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU d-ul GHIŢĂ  GHEORGHE ca
reprezentant al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul
Maramureş”.

Art. 9 – Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local
Băiţa de sub Codru vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

TRAIAN    DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 30.10.2008.

Nr. 32

Adoptată în şedinţa din data de 30 octombrie 2008
Cu un număr de 11voturi pentru, __-___ voturi împotrivă, abţineri__-__, din numărul total de 11 consilieri în
funcţie



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale

pe anul 2009

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.27 din legea nr. 273/2006 .privind finanţele publice locale ;
- 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 ;

-prevederile articolelor 251 pct.2,253 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 2008 , 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. 36 alineat 2 litera „b” aliniatul 4 litera „b” şi art. 45 şi a art.115
aliniatul 1 litera ”b” din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale , republicată
în Monitorul Oficial al României nr.123 din 20 februarie  2007,cu modificările şi completările
uterioare;

Consiliul Local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :



Articolul . 1
Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2009, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând

impozitele şi taxele locale pentru anii 2008 şi 2009 , 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 %;
Articolul . 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%

Articolul. 3

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

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

c)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.

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

Articolul.4
Taxele prevăzute la art. 263 alin.4 -5 şi art. 295  punctul 11 literele b şi d sunt

cele prevăzute pentru  anul 2008
Articolul .5

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 2008
, se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Baita
de sub Codru nr.20/2002

Articolul . 6
Impozitele şi taxele locale pentru anul 2009 se menţin la nivelul celor stabilite

pentru anul 2008 prin HCL.nr.14/2007.



Articolul . 7

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

Articolul . 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.

Preşedintele de şedinţă, Contrasemnează:

VANCA VALENTIN Secretarul comunei
TRAIAN DRAGOS

Băiţa de sub Codru
la 28 MAI  2008.

Nr.14.

Nr. consilieri în funcţie:11

Notă:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru din
totalul de 9 consilieri prezenţi.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului  activităţilor autofinanţate

“Administrarea păşunilor comunale “pe anul 2008.

Având în vedere expuenerea 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 Legii nr. 273 /2006 privind finanţele publice locale;
In temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 literele “ c” a aliniatului 5 litera “a”şi a art. 115

aliniatul 1 litera “b”din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial
al României nr. 123 din 20 februarie 2007;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate “ Administrarea păşunilor comunale
“ pe anul 2008 care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 35743mii lei .

Articolul 2. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Administrarea păşunilor comunale
“ pe anul 2008 se compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă 35743 mii leiRON
Articolul 3. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Administrarea păşunilor comunale

“ pe anul 2008 se compun din :
- Materiale şi servicii cu caracter funcţional 35743 mii lei RON

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

Articolul 5. Nivelul taxelor de păşunat pe specii şi categorii de animale pe anul
2008 sunt cele prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Articolul 6. Taxa de gloabă(taxa care se percepe pentru animalul care păşunează pe o păşune şi pentru care nu a fost achiată

taxa de păşunat pentru acest an),se perce la nivelul  dublu taxei de păşunat stabilit pentru categoria rerspectivă.
Articolul 7. Sezonul pastoral pentru toate categoriile de animale începe în prima duminică

din luna mai a acestui an.
Articolul 8 . Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCA   AUREL

Contrasemnat
Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 30.01.2008.
Nr.1.



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 2008
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2003 privind  finantele publice locale;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei,referatul compartimentului de specialitate ,

avizul secretarului comunei,precum şi avizul comisiei de specialitate -buget-finanţe- din cadrul consiliului local;
In temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 litera b,aliniatul 4 litera a si articolului  115 aliniatul 1

litera b din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr.
123 din 20 februarie 2007 ,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 2008 se majoreaza atat la partea de

venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 9,5 mii lei după cum urmează:
VENITURI TOTAL 9,5 mii lei
Din care;

A. Venituri proprii autorităţii publice + 3 mii lei
B. Venituri proprii cămin cultural + 6,5 mii lei

CHELTUIELI TOTAL +    9,5 mii lei
Din care;
-Bunuri şi servicii autorităţii publice +   3 mii lei
-Bunurii şi servicii cămin cultural + 6,5 mii lei

Articolul 2.Redistribuirea   sume  cheltuieli de personal învăţământ:
- Trimestrul  IV 2008 -31 mii  lei
- Trimestrul III 2008 +31 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

DRAGOŞ   CLAUDIU-ROMI
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 26.09.2008

Nr. 31.
Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru,0 abţineri,0 voturi împotrivă.

Consilieri în funcţie 11. consilieri prezenţi 11.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea rectificării bugetului  activităţilor autofinanţate

“Administrarea păşunilor comunale “pe anul 2008.

Având în vedere expuenerea 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 Legii nr. 273 /2006 privind finanţele publice locale;
In temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 literele “c şi a aliniatului 5 litera “a” şi a

art.115 aliniatul 1 litera”b”din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Bugetul activităţii autofinanţate “ Administrarea păşunilor
comunale “ pe anul 2008   se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 20 mii lei
,din care

-Venituri din suvenţii : 20 mii lei.
-Cheltuieli ,materiale şi servicii cu caracter funcţional 20 mii lei .

Articolul 2. Detalierea veniturilor pe surse şi trimestre şi ale cheltuielilor pe
articole , alineate şi trimestre se regăsesc în anexa la prezenta hotărâre.

Articolul 3 . 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

DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI

Contrasemnat
Secretar al comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 30.10.2008.
Nr.34.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea rectificării bugetului  activităţilor autofinanţate

„ Cămin cultural „pe anul 2008.

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

Având în vedere prevederile legii . nr. 273/2006 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, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123
din 20 februarie 2007.

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetul activităţii autofinanţate “ Cămin
cultural” pe anul 2008 ce cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 1,1 mii lei .

Articolul 2. Veniturile căminului cultural se compun din :
- Încasări din activitatea proprie 1,1 mii lei.

Articolul 3. Cheltuielile bugetului căminului cultural se prezintă astfel:
- Cheltuieli materiale şi de servicii 1,1 mii lei .

Articolul 4. Detalierea cheltuielilor pe capitole ,subcapitole ,articole şi alienate
se regăseşte în anexa la prezenta hotărâre.

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP DUMIRU

Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 09.12.2008
Nr.38.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
cu privire la transmiterea terenului pe care urmeaza a se construi sala

de sport catre Compania Nationala de Investitii –CNI-SA

Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei, avizul comisiei de
specialitate din cadrul consiliului local si avizul secretarului comunei;

Având în vedere adresa nr. 5943/2008 din 07.08.2008 a CNI ;
Avand in vedere prevederile Ordonantei  Guvernului nr.25/2001 privind

infiintarea Companiei Nationale pentru Investitii CNI SA – aprobata cu modificari prin Legea
nr.117/2002, cu modificari ulterioare;

In baza prevederilor H.G. nr.818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru derularea Programului “Sali de sport”prin Compania Nationala de Investitii « C.N.I.« -SA.

In baza prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare ;

In temeiul prevederilor art.124, a art.36 alineat 1, alineat 2 litera “c” si “d” si a
art.115 alineat 1 litera “b” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata,în
M.O.123 din 20 februarie 2007;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru,judetul Maramures, intrunit in
sedinta ordinara în  data de 14 iunie 2007;

H O T A R A S T E :

Articolul 1.- Se aproba transmiterea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de
Investitii ‘’ C.N.I.’’- SA a terenului intravilan in suprafata de 3492 mp , inscris in CF 522 a
localitatii BĂIŢA DE SUB CODRU, nr.topo 266,nr. cadastral 2141-2144, proprietatea comunei
BĂIŢA DE SUB CODRU, pentru realizarea unei Sali de sport.-

Articolul 2.- Predarea – primirea terenului se face pe baza unui protocol incheiat intre
Consiliul local BĂIŢA DE SUB CODRU si Compania Nationala de Investitii ‘’ C.N.I.’’- SA.-

Articolul 3.- Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica
cu;

- Institutia Prefectului Judetului Maramures
- Compania Nationala de Investitii ,,CNI’’..

PRESEDINTE DE SEDINTA,

ROATIŞ VASILE

Băiţa de sub Codru
la 28.08.2008.

Nr.27 Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

TRAIAN   DRAGOŞ
Numar consilieri în funcţi . 11
Prezenti .11
Aprobat cu 11 voturi pentru, impotriva  0  , abtineri  0



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la utilizarea fondului de rulment .

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

Având in vedere prevederile art. 58 aliniatele  1-4 din legea nr. 273/2006, privind
finantele publice locale;

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 1, alineatul 2 litera „b”,aliniatul 4 litera „a” si
articolului  115 aliniatul 1 litera „b” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata
în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,;

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

Articolul 1. Se aprobă utilizarea sumelor   din fondul de rulment ,după cum urmează;
-400 mii lei-Lucrării de asfaltarea stradă Centru Huta-Băiţei.
-8237  lei –Studiu amenajament Fond forestier.
-5000 lei Proiect tehnic –Asfaltare stradă centru –Huta Băiţei.
-32000 lei –Studiu de Fezabilitate ,Canalizate în comuna Băiţa de sub Codru
-8500 lei –Proiect tehnic Reabilitare Cămin cultural în localitatea URMENIŞ.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCA  AUREL
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 30.01.2008.
Nr.5.

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



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la utilizarea fondului de rulment .

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

Având in vedere prevederile art. 58 aliniatele 1-4 din legea nr. 273/2006, privind
finantele publice locale;

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 1, alineatul 2 litera „b”,aliniatul 4 litera „a” si
articolului  115 aliniatul 1 litera „b” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata
în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,;

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

Articolul 1. Se aprobă utilizarea sumei de 5400 lei din fondul de rulment în vederea
achitării  contravalorii prestării servicii-diriginte şantier- pentru lucrarea „Asfaltare drum  CENTRU –
HUTA Băiţei,reprezentând  un  procent de 0.7% din suma de 750.000.lei cheltuită pentru acestă lucrare .

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

ROATIŞ   VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 31.07.2008.
Nr.24.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru,O voturi
împotrivă,0 abţineri,din numărul  de 11 consilieri în funcţie .Consilieri prezenţi  11.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la utilizarea fondului de rulment .

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

Având in vedere prevederile art. 58 aliniatele  1-4 din legea nr. 273/2006, privind
finantele publice locale;

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 1, alineatul 2 litera „b”,aliniatul 4 litera „a” si
articolului  115 aliniatul 1 litera „b” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata
în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,;

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

Articolul 1. Se aprobă utilizarea sumei de 70561lei din fondul de rulment în vederea
achitării  contravalorii următoarelor prestaţii;

- studii GEOO-TEHNICE în vederea realizării următoarelor  proiecte:Alimentare cu apă
potabilă ,canalizare,reabilitare cămin cultural URMENIŞ,Modernizare Drum „Peste VALE”,Sală de
sport,Grădiniţă.

- Avize de la Apele Române în vederea  întocmirii următoarelor proiecte ;Alimentare
cu apă potabilă  şi canalizare în Băiţa de sub Codru .

-Studii de fezabilitate proiect integrat  Măsura 322 FEADR-alimentare cu apă potabilă şi
canalizare în Băiţa de sub Codru.

- Studii de fezabilitate proiect integrat Măsura 322 Reabilitare cămin cultural URMENIŞ
şi modernizare drum „Peste Vale” şi întocmirea documentaţiei  „cerere de finanţare”

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 30.10.2008.
Nr.33.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi pentru,2 voturi
împotrivă,1 abţineri,din numărul  de 11 consilieri în funcţie .Consilieri prezenţi  11.
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