
ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

privind aprobarea aderarii comunei  BĂIŢA DE SUB CODRU prin Consiliul local al
comunei BĂIŢA DE SUB CODRU la Asociatia de dezvoltare intercomunitara

ADI – MARAMUREŞ-

Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei,raportul compartimentului
de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului,avizul comisei de specialitate din
cadrul Consiliului local ,precum şi avizul secretarului comunei;

Avind in vedere Ordonanta Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea localitatii
urbane si rurale, modificata si completata prin Legea nr.515/2002, a Legii nr.241/2006 privind
serviciile municipale de apa si apa uzata cu modificarile si completarile ulterioare precum si a
Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice completata de Ordonanta
Guvernului nr.13/2008 ;

In baza Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii 52 /2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica locala ;

In temeiul prevederilor art .36 alin.(2) lit.”b si e”, alin.(4) litera”f”, alin.(6) punctul “14”
si art.115 alin (1) lit.“b” din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala ,
republicata si modificata;

Consiliul local al comunei  Băiţa de sub Codru ,judeţul Maramureş,întrunit în şedinţă
ordinară în data de 26.02.2009 :

H O T Ă R Ă S T E :

Articolul l.- În vederea realizării unor investiţii de interes comun se
aprobă aderarea comunei  Băiţa de sub Codru prin Consiliul local al comunei  Băiţa de sub
Codru la Asocia de dezvoltare intercomunitara ADI Maramures in vederea realizarii unor
investitii de interes comun in domeniul infrastructurii rurale.-

Articolul 2.- Se insuseste Actul Constitutiv si Statutul asociatiei de
dezvoltare intercomunitara ADI -Maramures.-

Articolul 3.- Se aproba plata taxei de 500 lei , reprezentand taxă de
inscriere a Consiliului local al comunei  Băiţa de sub Codru la ADI Maramures, suma de 100
lei contributia de patrimoniu precum si suma de 1500 lei reprezentand cotizatia anuala .



Articolul 4.- Se imputerniceste domnul GHIŢĂ  GHEORGHE , primarul
comunei  Băiţa de sub Codru , domiciliat in localitatea Băiţa de sub Codru  nr.266, judetul
Maramures, CNP 1520521243671, posesor al CI seria MM nr.307800 eliberat de politia
Ulmeni ,să reprezinte interesele comunei in Adunarea generala si la activitatile asociatiei, iar in
lipsa acestuia se mandateaza domnul POP   ZAMFIR, in calitate de viceprimar.-

Articolul 5.- Se imputerniceste domnul GHIŢĂ GHEORGHE, primarul
comunei  Băiţa de sub Codru , domiciliat in localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 266, judetul
Maramures, CNP 1520521243671, posesor al CI seria MM nr.307800 eliberat de politia
Ulmeni ,să voteze şi să semneze in numele si pe seama Consiliului local actele aditionale
privind modificarile Actului Constitutiv si Statutul asociatiei de dezvoltare intercomunitara ADI
-Maramures.-

Articolul 6.- Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare
si se comunica la:

- Institutia Prefecului - Judetul Maramures
- Compartimentului financiar contabil.
- ADI Maramures si membrilor asociati
- Primarului comunei

PRESEDINTE DE SEDINTA,

POP    DUMITRU
Contrasemnat;

Secretarul comunei,

TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 26 februarie 2009.

Nr. 7

Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti   11.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  11 voturi pentru,  0 impotriva,  0 abtineri.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI
BAITA DE SUB CODRU PE ANUL 2010

DOMNILOR CONSILIERI

Proiectul bugetului local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2010 ,este intocmit in
baza  dispoyitiilor legale si cuprinde structura veniturilor  pe surse de venit si a cheltuielilor pe
destinatii.

La elaborarea proiectului de buget  s-a avut in vedere dimensionarea  cheltuielilor
pentru activitatea curenta  si a cheltuielilor pentru institutiile finantate partial sau total din bugetul
comunei, corelat si cu resursele financiare de realizat in anul 2010.

Structura bugetului tine seama in special  de necesitatea de a asigura  fondurile necesare
cheltuielilor pentru desfasurarea  in bune conditii a activitatii curente a Primariei,.a sistemului de
Invatamint precum si a institutiilor de cultura finantate din buget.

In proiectul de buget pe anul 2010 nu au fost prevazute fonduri pentru finantarea unor
investitii ,deoarece sumele  privind lucrarile  de investitii pentru drumuri ,alimentare cu apa si alte
lucrari de investiţii nu au fost repartizate pîna în prezent .

Bugetul local  al comunei Baiţa de sub Codru pe anul 2010 , se propune  a se aproba
dupa cum urmeaza;

. Venituri TOTAL 1663 mii lei
A.Venituri proprii 120 mii lei
B. Prelevări din bugetul de stat 1427 mii lei
Din care : Sume defalcate din TVA învăţământ 803 mii lei

Sume defalcate din impozit pe venit 22% 236 mii lei
Sume de echilibrare din TVA . 264 mii lei
Ajutor social,burse,persoane cu handicap 124 mii lei

C. Subventii din alte bugete 116 mii lei
Din care : Subventii de la AJOFM 15 mii lei

Suvenţii DMPS 100 mii lei



Cheltuieli bugetului local pe anul 2010 sunt în sumă totală de 1663
mii lei , în structură se prezintă astfel :

-Servicii publice generale            Total cheltuieli 342 mii lei
din care
-Cheltuieli de personal 267,5 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii 75 mii lei
-ALTE CHELTUIELI 1 mii lei
-Transferurii ajutor social 56.02 1 mii lei
-Apărare ordine publică şi siguranţă : Total 21,5 mii lei

din care ; cheltuieli de personal 15,5 mii lei
-alte cheltuieli –situaţii de urgenţă 6 mii lei

-ÎNVĂŢĂMÂNT Total 855 mii lei
din care ;
-cheltuieli de personal 762 mii lei
-cheltuieli materiale şi servicii 92 mii lei
-burse 1 mii lei

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

-CULTURA RECREERE ŞI RELIGIE 40,5 mii lei
din care :

-Biblioteca comunală 17,5 mii lei
din care ; cheltuieli de personal 17,5 mii lei

-Suvenţie cămin cultural 23 mii lei
-Asistenţă socială 223 mii lei

Din care :
- Cheltuieli de personal 83 mii lei
- Ajutor social 140 mii lei
-Servicii de dezvoltare publică 87 mii lei
Din care:
-Cheltuieli de personal 32 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii-iluminat public- 55 mii lei
-Transporturi si comunicatii 91 mii lei

din care reparatii strazi 91 mii lei

Domnilor consilieri

Va rog sa-mi permiteti ca în comformitate cu prevederile Legii administratiei publice
locale sâsupun spre dezbatere şi adoptare  proiectul bugetului local al comunei Baita de sub Codru pe
anul 2010.

Totodata va înaintez spre dezbatere şi aprobare proiectele de hotarîre pentru
instituţiile finanţate parţial de la buget şi a celor autofinanţate.

PRIMAR

GHITA GHEORGHE



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 în care se menţionează
necesitatea şi oportunitatea investiţiei care deserveşte  un număr de 1943 locuitori  din comuna Băiţa de
sub Codru;

Având în vedere 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.Modernizare drum de legătură între Dj 182 B şi DC 91 .
2.Reabilitare cămin cultural URMENIŞ
Articolul 2. Sumele necesare pentru întreţinerea şi  gestionarea investiţiei pe o perioadă

de cel puţin 5 ani de la data  dării în exploatare a inverstiţiei vor suportate din bugetul local.
Articolul 3. Exploatarea drumului se va face în conformitate cu  reglementările în

vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor.
Articolul 4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Consiliului  judeţean Maramureş
- Primarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

GHIŢ   VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 20.07.2009.
Nr.24 .
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 indicatorilor tehnico-economici  în vederea instrumentării
proiectului integrat pentru executarea  unor lucrării de investiţii  prin programul

„ FEADR” măsura 322 .

Având în vedere nota de fundamentare a primarului comunei în care se menţionează
necesitatea şi oportunitatea investiţiei care deserveşte  un număr de 1943 locuitori  din comuna Băiţa de
sub Codru;

Având în vedere 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 indicatorii tehnico-economici în vederea instrumentrării

proiectului integrat prin programul „FEADR” măsura 322, pentru următoarele  obiective;
1.Reabilitare şi modernizare drum comunal  în Băiţa de sub Codru „PESTE VALE” .
2.Reabilitare cămin cultural URMENIŞ.
Articolul 2. Sumele necesare pentru întreţinerea şi  gestionarea investiţiei pe o perioadă

de cel puţin 5 ani de la data  dării în exploatare a inverstiţiei vor fi suportate din bugetul local.
Articolul 3. Exploatarea drumului se va face în conformitate cu  reglementările în

vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor.
Articolul 4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Consiliului  judeţean Maramureş
- Primarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

GHIŢ   VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 20.07.2009.
Nr.24 .
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. 18 identificat prin
CF.522 nr. topo 266,nr. cadastral 2141/1 ,teren 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

BANCOS   ROMULUS
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 18.11.2009.
Nr. 36.

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

Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A

privind aprobarea Master Planului revizuit la data de 23 iunie 2009 si a listei
revizuite de investitii prioritare din cadrul Master Planului judetean de apa si apa uzata

in judetul Maramures, faza 1 – 2007 - 2015

Având in vedere :

-expunerea de motive a primarului comunei, raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate a primarului si avizul comisei de specialitate din cadrul Consiliului local ;

-adresa nr. 85371 din 07.06.2009 a Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, inregistrata la
ADI Maramures cu nr.792/20.07.2009 prin care se solicita aprobarea in Consiliul local a Master Planului
revizuit la data de 23.06.2009 si a Listei revizuite a investitiilor prioritare pentru faza 2007 – 2015 asa cum
sunt prevazute in anexa 3 si 4 din Maste Planul pentru apa si apa uzata in judetul Maramures;

-acordul de principiu semnat de membrii ADI-Maramures in sedinta din data de 22.07.2009 precum
si al SC Vital SA Baia Mare prin care partile se angajeaza ca in prima sedinta de consiliu sa supuna
aprobarii Master Planul impreuna cu lista revizuita a investitiilor in ordinea prioritatilor pentru faza 2007 –
2015 asa cum este prevazut in Master Planul pentru apa si apa uzata a judetului Maramures;

In conformitate cu  Legea 241/2006 a serviciului de apa sicanalizare cu modificarile
si completarile ulterioare la art.10 alin (1) litera “b”, art.11 alin. (1) si 2 litera “g”, precum si ale art.12 alin
(1) litera “a” precum si prevederile art.8 alin.(2) litera “a” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de
utilitati publice;

In temeiul prevederilor art .36 alin.(1),(2) lit.”b”, alin.(4) litera”d”, art.45 si art.115
alin (1) lit.“b” din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala , republicata si modificata,
adopta prezenta;

Consiliul local al comunei  Băiţa de sub Codru, intrunit in sedinta ordinara in data de
31 august 2009;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Articolul l.- Se aproba Master Planul judetean de apa si apa uzata pentru judetul
Maramures, varianta 23 iunie 2009.-

Articolul 2.- Se aproba Lista de investitii prioritare cuprinse in Master Planul
judetean de apa si apa uzata pentru judetul Maramures, conform anexei 3.1. si 4.3 care face parte din
prezenta hotarare.-

Articolul 3.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei  Băiţa de sub Codru , domnul GHIŢĂ   GHEORGHE.-



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

- Institutia Prefecului - Judetul Maramures
- Consiliului judetean Maramures
- ADI Maramures
- Primarul comunei
- Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

PRESEDINTE DE SEDINTA,

GHIŢ   VASILE
Contrasemnat;

Secretarul comunei,
DRAGOŞ  TRAIAN

Băiţa  de sub Codru
la 31. august 2009
Nr. 27

NOTĂ:
Nr.total consilieri  în fuincţie 11, consilieri prezenti  10.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  10 voturi pentru,  __-___ impotriva,  _-____ abtineri.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea numărului asistenţilor  personali ai

persoanelor cu handicap pe anul 2009.

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 01.01.2009 la 7 iar  a asistenţilor  personali care  au optat pentru indemnizaţie  la 3.

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

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

POP DUMITRU

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
30.01.2009.
Nr.1.

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.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea

Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei, avizul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului local, referatul inspectorului de protecţie civilă si avizul secretarului
comunei;

Având în vedere Hotararea nr. 18/2009 a Consiliului local Băiţa de sub Codru prin care
a fost  reorganizat Serviciul voluntar pentru situatii de urgenţă;

In baza prevederilor articolului 1 din  OMAI 132/ din data de 29 ianuarie 2007,prin care
se aprobă structura-cadru şi metodologia de elaborare a Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor;

In temeiul prevederilor articolului 36 alin (2) litera “ a”, “d”, alineat (3) litera “b”
alineat (6) litera “a” punctual 8   şi a art. 115 alineat (1) litera “b”din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată în MO al României nr. 123 din 20 februarie 2009 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru ,intrunit in sedinta ordinara din
data de 28.05.2009.

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1.- Se aproba Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei
Băiţa de sub Codru , plan întocmit conform strcturii cadru şi a metodologiei stabilite.

Articolul 2.- Primarul comunei va lua masurile necesare pentru avizarea
Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor de catre Inspectoratul Judetean pentru Situatii de urgenta
Maramures.-

Articolul  3.- -Prezenta hotărâre se comunică la ;
-Institutia Prefectului judeţului Maramureş
-Inspecoratului Judetean pentru situatii de urgenta Maramures
-Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta Băiţa de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

RUS   VASILE
Contrasemnat

Secretar al comunei

DRAGOŞ   TRAIAN
Băiţa de sub Codru
La 28.05.2009.

Nr.19.

Nr.total consilieri  în funcţie 11. , prezenti  10 .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  10 voturi pentru, ---impotriva, ---- abtineri.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea unui program de măsuri în vederea organizării şi desfăşurării
serbării câmpeneşti  de SÂNZIENE

.

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

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2,litera”d”şi „e” ,aliniatul 6 litera „a”
punctul 4,aliniatul 9 şi a articolului 115 litera „b” 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 Programul de măsuri  ce se impun a fi luate  în vederea
organizării şi desfăşurării  serbării câmpeneşti  « SÂNZIENE la HUTA Băiţa de sub Codru »,serbare ce
se v-a desfăşura în data de 21 iunie 2009.

Articolul 2. Prezenta se comunică la ;
- Instituţiei Prefectului judeţului MARAMUREŞ
- Căminului cultural Băiţa de sub Codru
- Primăriei Băiţa de sub Codru.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

GHIŢ   VASILE
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
11.06.2009
Nr.22

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



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Cu privire la aprobarea elaborării unui  studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic în
vederea construirii    unui nou sediu de primărie în comuna Băiţa de sub Codru

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei şi nota de fundamentare cu
privire la necesitatea şi oportunitatea  realizării unui nou sediu de primărie;

Având în vedere 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 completările ulterioare;
Având în vedere prevederile  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale;
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   elaborarea  studiului de fezabilitate  şi întocmirea proiectului
tehnic  pentru construirea unui nou sediu de primărie în comuna  Băiţa de sub Codru.

Articolul.2. Costurile pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi întocmirea proiectului
tehnic vor fi suportate din  fondul de rulment şi bugetul  local;

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţieiu Prefectului judetului Maramures
- Primarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

GHIŢ VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 20.07.2009.
Nr.25.
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 aprobarea bugetului  activităţilor autofinanţate

„ Cămin cultural „pe anul 2009.

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 2009 ce cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 34 mii lei .
Articolul 2. Veniturile căminului cultural se compun din :

- Încasări din activitatea proprie 7 mii lei.
- Subvenţii de la bugetul local 27 mii lei

Articolul 3. Cheltuielile bugetului căminului cultural se prezintă astfel:
- Cheltuieli de personal 27 mii lei
- Cheltuieli materiale şi de servicii 7 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 2009 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

RUS   VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
La 20.03.2009
Nr.11 .
Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti   11.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  11 voturi pentru, 0 impotriva,  0 abtineri.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului  activităţilor autofinanţate

„Serviciul de salubrizare a comunei” şi  stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2009.

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 “Serviciul de salubrizare “ pe anul
2009 care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 7 mii lei .

Articolul 2. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Serviciul de salubrizare “ pe anul
2009 se compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă 7 mii leiRON
Articolul 3. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Serviciul de salubrizare  “ pe anul

2009 se compun din :
- Prestării servicii 7 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
2009 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 şi se încheie în data de 8 noiembrie 2009.
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

RUS    VASILE
Contrasemnat

Secretarul comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 20.03.2009.
Nr.10.
Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti   11.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  11 voturi pentru,  0 impotriva,  0 abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea modificarii contractului de administrare-întreţinere păşuni comunale.

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. Se aprobă modificarea articolului 2 din contractele de administrare-
întreţinere a păşunilor comunale încheiate pe o perioadă de minimum 10 ani cu asociaţiile
crescătorilor de animale din comună,respectiv Asociaţia crescătorilor de animale “Băiţana” şi asocia
ţia “Speranţa crescătorilor de animale URMENIŞ” prin stipularera în mod  concret în actul adiţional
la contract a suprafeţelor păşunabile şi a celor  nepăşunabile pentru care nu se solicită fonduri sub
formă de suvenţii ,ca urmare a verificării acestor suprafeţe şi identificarea blocurilor fizice ,conform
anexei la prezenta hotrărâre:

Articolul 2. Primarul comunei se împuterniceşte pentru a semna actul adiţional la
contractul de administrare-întreţinere încheiat cu persoanele juridice menţionate la  primul articol.

Articolul 3. 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
RUS   VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 29.04.2008.
Nr.11.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi „pentru „din numărul  de 11
consilieri în funcţie ,fiind prezenţi 11 consilieri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea modificarii contractului de administrare-întreţinere păşuni comunale.

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. Se aprobă modificarea articolului 2 din contractele de administrare-
întreţinere a păşunilor comunale încheiate pe o perioadă de minimum 10 ani cu asociaţiile
crescătorilor de animale din comună,respectiv Asociaţia crescătorilor de animale “Băiţana” prin
diminuarea suprafeţei  din contractul de administrare cu  suprafaţa păşunii „DIUŢA ,întrucât pentru
aceasta păşune se va încheia un nou contract de administrare-întreţinere cu asociaţia crescătoarilor de
animale „   „DIUŢA „  ,asociaţie înfiinţată de către crescătorii de animale de pe Deal  din zona
păşunii  DIUŢA

Articolul 2. Primarul comunei se împuterniceşte pentru a semna actul adiţional la
contractul de administrare-întreţinere încheiat cu  asiociaţia  crescătorilor de animale “BĂIŢANA” şi
încheierea unui nou contract de administrare cu asociaţia nou infiinţată..

Articolul 3. 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
BANCOŞ   ROMULUS

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 27.10.2009.
Nr. 33.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi „pentru „din numărul  de
11consilieri în funcţie ,fiind prezenţi  11 consilieri.



ROMÂNIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea nivelurilor impozitului pentru unele mijloacele de transport

în anul 2009

Având in vedere prevederile HGR  nr.  1697 /2008 privind aprobarea nivelurilor
impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin.(4) si alin. (5) din Legea 571 / 2003
privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare aplicabile in anul fiscal 2009 ;

Având in vedere expunerea de motive a primarului comunei, referatul
compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului , avizul
comisei de specialitate din cadrul Consiliului local ,precum şi avizul secretarului comunei ;

In temeiul prevederilor art .36 alin.(4) lit.”c”art 45 alin.(1) si art115 alin (1) lit.
“b” din Legea nr. 215 / 2001 a administratia publica locala , republicata în M.O. al României nr.
123 din 20 februarie 2006,cu modificările  şi completările ulterioare;

Consiliul local al comunei  Băiţa de sub Codru ,judeţul Maramureş

H O T A R A S T E :

Articolul l.- Se aproba nivelurile impozitului pe mijloacele de transport,
prevazute la articolul 263 alin (4) si (5) din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal conform anexei
ce face parte integranta din prezenta hotarare.-

Articolul 2.- Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica:
- Institutia Prefecului - Judetul Maramures
- D.G.F.P.C.F.S.Maramures
- Compartimentului financiar- contabilitate..

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP DUMITRU
Contrasemnat;

Secretarul comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 30.01.2009.
Nr.2.

Nr.total consilieri  11 , prezenti  _______.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru,  0 impotriva, 0 abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale

pe anul 2010

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 956/2009 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 2010 ;

-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 2010 , 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 2010, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând

impozitele şi taxele locale pentru anul 2010 , 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 1,5 %;
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 lanivelul anului 2009 în sumă de 20 lei.

b) taxele pentru vehiculele lente prevăzută de art.295 punctul 10 ,precum şi de
către art.283 punctul 2 se stabilesc la nivelul stabilit pentru anul 2009 şi sunt cuprinse în
anexa 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 limitele din anexa nr.1

d) taxa pentru certificatul de producător agricol prevăzută de către art. 268
punctul 4 se stabileşte la nivelul anului 2009 în sumă de 25 lei .

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

cele prevăzute în anexa nr.1
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 2010
, se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Baita
de sub Codru nr.20/2002

Articolul . 6



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

Articolul . 7
(1) Prezenta hotărâre se comunică instituţiei prefectului judeţului Maramureş în

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin
grija secretarului comunei afişindu-se la sediul autorităţii administraţiei publice locale.

Preşedintele de şedinţă, Contrasemnează:

BANCOŞ ROMULUS Secretarul comunei
TRAIAN DRAGOS

Băiţa de sub Codru
la 27 OCTOMBRIE  2009.

Nr.34.

Nr. consilieri în funcţie:11

Notă:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru 0
abţineri,0 voturi împotrivă,din totalul de 11 consilieri prezenţi.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea numărului asistenţilor  personali ai persoanelor cu

handicap şi a celor care beneficiază de indemnizaţie , pe anul 2009.

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 ;

Având în vedere decesul unor persoane  cu handicap care beneficiau de indemnizaţie
,precum şi pensionarea unor asistenţi personali ai persoanelor cu handicap;

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. Începând cu data de 1 octombrie  2009, numărul asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap este de 5 iar  a persoanelor cu handicap care  au optat pentru indemnizaţie
este de 4.

Articolul 2. Prezenta  hotărâre se aduce la cunoştriinţă publică prin afişare şi se comunică
la ;

- Instituţia Prefectului judeţuluui MARAMUREŞ
-Compartimentului financiar contabil

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

BANCOŞ  ROMULUS

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
27.10.2009.
Nr.32 .

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
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE ---PROIECT----
Cu privire la modificarea  modului de organizare şi funcţionare

a Cămin cultural Băiţa de sub Codru

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. 5,art. 6 aliniatul 1-2 şi art. 15 din OUG nr. 118/2006 cu
privire la înfiinţarea,organizarea  şi desfăşurarea  activităţii aşezămintelor culturale;

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. Începând cu data de 01.08.2009  se modifică modul de organizare şi
funcţionare  a căminului cultural  Băiţa de sub Codru din instituţie publică cu personalitate
juridică în instituţie  în subordinea consiliului local fără personalitate juridică.

Articolul 2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărârii ,hotărârea nr.
15/2003 a Consiliului local Băiţa de sub Codru ,se abrogă.

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

-Compartimentului financiar contabil
-Instituţiei 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

GHIŢ VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
La 26.08.2009
Nr.________ .
Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti   _____.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de ______ voturi pentru, _____ impotriva, ______ abtineri.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE ---PROIECT----
Cu privire la reducerea  postului de director al căminului cultural  la ½ normă.

a Cămin cultural Băiţa de sub Codru

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. 5 aliniatul 1 ,art. 6 aliniatul 1-2 ,art.12 alin 1,art 14
alin.1 şi art. 15 din OUG nr. 118/2006 cu privire la înfiinţarea,organizarea  şi desfăşurarea
activităţii aşezămintelor culturale;

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.45.punctul 5, 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. Începând cu data de 01.10.2009  se reduce  norma de încadrare a
directorului căminului cultural  Băiţa de sub Codru din normă întreagă la ½ normă.

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

-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-directorului căminului cultural Băiţa de sub Codru
-Primarului comunei
-Compartimentului financiar contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

BANCOŞ  ROMULUS

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
La 25.09.2009
Nr.________ .
Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti   _____.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de ______ voturi pentru, _____ impotriva,  ______ abtineri.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la modificarea  componenţei nominale a
„STRUCTURI COMUNALE CONSULTATIVE”

privind protecţia drepturilor copilului.

Având în vedere prevederile art.102,103 aliniatele 1-4 din Legea nr. 272/2004 cu modificările
şi completările ulterioare;

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

In temeiul prevederilor art. 36 aliniatul 2 litera”d”aliniatul 6 litera „a” , art. 45 şi a art. 115
aliniatul 1 litera „a” 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 modifică componenţa nominală  a  „STRUCTURII COMUNALE
CONSULTATIVE”de la nivelu comunei Băiţa de sub Codru ,privind protecţia drepturilor copilului,
structură aprobată prin HCL nr. 10/2005 şi va avea următoarea componenţă:

1.GRUMAZ MIRELA- medic medicină de familie-cabinet medical Băiţa de sub Codru.
2.MARINCA TRAIAN-profesor-directorul şcolii gen. Băiţa - Codru şi consilier local.
3.SARCA NELE-preot-parohia ortodoxă Băiţa de sub Codru.
4.BANCOŞ VASILE-preot –parohia ortodoxă Urmeniş.
5.COSTIN GHEORGHE –preot-parohia greco-catolică BĂIŢA DE SUB CODRU.
6.PODINĂ VASILE-reprezentant cult penticostal Băiţa de sub Codru.
7.CIURDAŞ IOAN-reprezentant cul penticostal Urmeniş şi consilier local
8.SABOU VASILE-administrator firmă Sc.PICADOR-SABOU-SRL şi consilier local
9.CUREU LUDOVIC-şef post poliţie Băiţa de sub Codru.
Articolul .2.Atribuţiunile acestei structuri comunale consultative  se vor stabili ulterior prin

hotărâre a consiliului local în baza actelor ce reglementează protecţia drepturilor copilului.
Articolul. 3. Prezenta  hotărâre se aduce la conoştiinţă publică prin afişare şi se comunică;

-Prefectului judeţului Maramureş.
-Direcţiei Generale de asistenţă socială şi protecţie a copiulului MARAMUREŞ.
-Membrilor comisiei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

RUS   VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  28 aprilie  2009.

Nr.14.
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  11 voturi pentru.Voturi împotrivă----
,abţineri--------.
Consilieri prezenţi  11 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la asumarea noilor indicatori economici în vederea demarării procedurii de
achiziţie publică  pentru  execuţia proiectului de alimentare cu apă potabilă  în comună.

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea
Programnului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural;

Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002  privind finanţele publice,a HGR. Nr.
28/2008 cu privire la aprobarea conţinutului cadru a documentaţiei tehnice  şi elaborarea devizului
general  aferente investiţiilor publice,precum şi a HGR. Nr. 432/2009 prin care s-a deschis finanţarea
proiectului de alimentare cu apă a comunei Băiţa de sub Codru;

Având în vedere  Devizul general pentru “Alimentare cu apă potabilă a comunei Băiţa
de sub Codru “refăcut 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 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 Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă   nivelul noilor indicatori economici din devizul general în vederea realizării
lucrării de alimentare cu apă potabilă a comunei Băiţa de sub Codru ,deviz general reactualizat 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. Valoarea totală a proiectului  conform devizului reactualizat este de de 11.529.534
mii lei .

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

GHIŢ  VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 11 IUNIE 2009.
Nr.21.
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





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnic în vederea realizării

lucrărilor de extindere reţele electrice în comuna Băiţa de sub Codru

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 Studiile de fezabilitate şi proiectele tehnic  « extindere de reţele
electrice în comuna Băiţa de sub Codru   “întocmit de către SC.BLITZ LIGHTING COMPANY SRL
–cu sediul în  localitatea Târgovişte  B-dul libertăţii nr. 3-5;

Având în vedere prevederile HGR. Nr. 328/2007 pentru aprbarea  programului
“electrificare 2007-2009” privind alimentarera cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi
înfiinţarea unităţii de management al programului ,luând act de Regulamentul de implementare a
programului şi ţinând cont de prevederile HGR 28/2008 cu privire la aprobarea conţinutului cadru a
documentaţiei tehnico-economice a investiţiilor publice ;

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  Studiile de fezabilitate şi proiectele  tehnice în vederea realizării lucrărilor de
extindere reţele electrice în Băiţa de sub Codru , pentru care se solicită finanţarea  în baza programului
„electrificare 2007-2009”-,conform anexelor care face parte integrantă din prezenta hotărâre,după
urmează;

1.Extindere LEA o,4 KW,comuna Băiţa de sub Codru ,localitatea URMENIŞ –zona către Băiţa
de sub Codru –proiect nr. 33/2008

2. Extindere LEA o,4 KW,comuna Băiţa de sub Codru ,localitatea URMENIŞ –zona „Turcu”
,proiect nr.34/2008 .

3. Extindere LEA o,4 KW,comuna Băiţa de sub Codru ,localitatea Băiţa de sub Codru –zona .
Cabană -proiect nr. 31/2008.

4. Extindere LEA o,4 KW,comuna Băiţa de sub Codru ,localitatea Băiţa de sub Codru –zona .
Ciuceana -proiect nr. 32/2008

.
Art. 2. Finanţarea acestui proiect se v-a face din fonduri europene  sau  din fondurii alocate de

către Guvernul României.
Valoarea totală a proiectului este de 1 384 350 lei
Principalii indicatori tehnici ai proiectului sunt;

-Lungimea totală a  traseului  3250  metrii.
-nr. gospodării care  ar  putea fi racordate  este de  7.

Art. 3. Orice cheltuieli neeligibile  impuse de implementarea  proiectului ,precum şi cheltuielile
de întreţinere şi exploatare  pentru proiectul ralizat se suportă de către potenţialii beneficiarii ai acestuia.



Art. 4. Primarul comunei este responsabil pentru aducerea  la îndeplinire a ptrezentei hotărârii.
Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:

-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP   DUMITRU

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 26 februarie 2009.
Nr. 5



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic în vederea realizării
lucrărilor

de extindere reţele electrice în comuna Băiţa de sub Codru

Având în vedere Studiul de fezabilitate şi păroiectul tehnic  « extindere de reţele
electrice în comuna Băiţa de sub Codru   “întocmit de către SC.BLITZ LIGHTING COMPANY
SRL –cu sediul în  localitatea Târgovişte  B-dul libertăţii nr. 3-5;

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 şi proiectul tehnic în vederea realizării lucrării de
extindere reţele electrice în Băiţa de sub Codru ,studiu întocmit de către SC.BLITZ LIGHTING
COMPANY SRL –cu sediul în  localitatea Târgovişte  B-dul libertăţii nr. 3-,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 de către potenţialii
beneficiarii ai acestuia.

Art. 3. Finanţarea acestui proiect se v-a face din fonduri europene  sau  din fondurii alocate
de către Guvernul României.

Valoarea totală a proiectului este de 1 384 350 lei
Principalii indicatori tehnici ai proiectului sunt;

-Lungimea totală a  traseului 3250  metrii.
-nr. gospodării care  ar putea fi racordate este de 7.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP   DUMITRU

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 26 februarie 2009.
Nr. 5



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la însuşirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public şi privat

al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU

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

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

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

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei ,avizul comisiei de
specialitate din cadrul consiliului local precum  şi a secrearului 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 însuşeşte inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei
Băiţa de sub Codru -conform anexei nr. 1la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se însuşeşte inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al comunei
Băiţa de sub Codru -conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Anexele prevăzute la articolul 1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică:
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Consiului judeţean Maramureş

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP   DUMITRU

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  26 februarie 2009
Nr. 6



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

cu privire la reorganizarea SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

Având în vedere prevederile art. 8  şi a art. 23 din Legea nr.51 /2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2 aliniatul 2 şi a art .11 aliniatul 1 litera „b”din Legea nr. 101/2006
privind serviciul publice de salubrizare a localităţilor,cu modificările şi completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, a vizului comisiei  de specialitate din

cadrul consiliului local ,a secretarului comunei,precum şi a referatului viceprimarului comunei ;
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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Articolul.1. Se aprobă reorganizarea SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE al comunei
Băiţa de sub Codru ,prin delegarea gestiunii unui prestator de servicii de salubrizare,autorizat în condiţiile legii,în
vederea colectării,  transportului şi depozitării deşeurilor menajere .

Articolul.2. Pentru buna desfăşurare a serviciului public de salubrizare se stabilesc următoarele taxe
speciale,care vor fi utilizate în exclusivitate în vederea funcţionării acestui serviciu;

-a) pentru o gospodărie formată dintr-o singură  familie cu o singură persoană,se stabileşte o taxă de
3,5 lei/lună.

-b) pentru o gospodărie formată dintr-o singură  familie cu 2 persoane sau mai multe ,se stabileşte o
taxă de 5 lei/lună.

-c) pentru o gospodărie formată din 2  sau mai multe familii se stabileşte o taxă de 7 lei/lună.
-d) pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi economice pe raza comunei noastre şi ca

urmare a desfăşurării acestor activităţi , rezultă deşeuri menajere ,se stabileşte o taxă de 12 lei /lună.În situaţia în care
agentul economic are mai multe puncte de lucru pe raza comunei noastre,acesta v-a achita taxa mai sus stabilită pentru
fiecare punct de lucru în parte.

Articolul.3. Taxele prevăzute la art. 3 se achită la caseria Primăriei Băiţa de sub Codru,
făcându-se venit exclusiv al serviciului public de salubrizare.

Articolul .4. Se aprobă contractul de prestării servicii încheiat cu Primăria oraşului ULNENI,cu privire la
colectarea,transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de pe raza comunei Băiţa de sub Codru.

Articolul.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramures
-compartimentului financiar contabilal.
-ADI- Maramureş
-primăriei oraşului ULMENI

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
GHIŢ VASILE

Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 31.08.2009
Nr.29
NOTA;
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru,  0 abţeneri,0 voturii împotrivă,din numărul  de10
consilieri prezenţi .
Consilieri în funcţie :  11
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