
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 5037 mp către
SC Compania Nationala de Investitii –CNI-SA ,pe durata construirii obiectivului

“SALĂ DE SPORT”

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

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 MARAMUREŞ;

H O T A R A S T E :

Articolul 1.- Se aproba transmiterea in folosinţă gratuita a terenului în suprafaţă de 5037
mp situat în judeţul Maramureş localitatea Băiţa de sub Codru  nr. imobil 18 identificat potrivit
planului de situaţie şi a extrasului de carte funciară nr. 33802 din 02.12.2009 şi a cartii funciare nr.
50022,nr. topo 50022 anexate şi care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2. Terenul identificat la art.1 face poarte integrantă din domeniul public  al
comunei Băiţa de sub Codru şi se transmite în folosinţă gratuită către SC Compania Nationala de
Investitii ‘’ C.N.I.’’- SA. Pe toată durata realizării construcţiei “SALĂ DE SPORT”

Articolul 3.- Predarea – primirea terenului se face pe baza unui protocol de predare
primire incheiat intre Consiliul local BĂIŢA DE SUB CODRU si SC Compania Nationala de
Investitii ‘’ C.N.I.’’- SA.

Articolul 4.- Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunică;
- Institutia Prefectului Judetului Maramures
- SC Compania Nationala de Investitii ,,CNI’’..

PRESEDINTE DE SEDINTA,

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru
la 18.03.2010.

Nr.12 Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

TRAIAN   DRAGOŞ
Notă ; Prezenta  Hotărâre a fost a probat cu 11 voturi pentru, impotriva  0  , abtineri  0
Numar consilieri în funcţi . 11
Prezenti .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,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 30 aliniatul 1 din legrea nr. 50/1991,privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii-republicată ,cu modificările şi completările ulterioare;

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 35325 lei pentru lucrării de asfaltare stradă
principală „CENTRU-HUTA”-.

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar- contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCA   VALENTIN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 29.07.2010.
Nr. 24.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru,0 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,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 30 aliniatul 1 din legrea nr. 50/1991,privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii-republicată ,cu modificările şi completările ulterioare;

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 7800 lei din fondul de rulment în vederea
achitării  contravalorii unor prestaţii,după cum urmează;

1. Suma de 4560 lei pentru lucrării de aducţiune de apă potabilă în comuna Băiţa de sub
Codru”-diriginte de şantier-70.11.05.01.

2. Suma de 3240 lei pentru lucrării de asfaltare stradă principală „CENTRU-HUTA”-
diriginte şantier-84.11.03.01.

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar- contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCA   VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 17.05.2010.
Nr. 20.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru,0 voturi
împotrivă, 0 abţineri,din numărul  de 11 consilieri în funcţie .
Consilieri prezenţi 10 .



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,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 30 aliniatul 1 din legrea nr. 50/1991,privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii-republicată ,cu modificările şi completările ulterioare;

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 3300 lei din fondul de rulment în vederea
achitării  contravalorii cotei de 0,1% din  valoarea proiectului de alimentare cu apă potabilă în comuna
Băiţa de sub Codru,către INPECTORATUL TERITORIAL  ÎN CONSTRUCŢII MARAMUREŞ ;

1. Suma de 3300 lei pentru lucrării de aducţiune de apă potabilă în comuna Băiţa de sub
Codru”

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar- contabil
- Inspectoratului territorial în construcţii Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCA   VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 18.03.2010.
Nr.13.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă, 0 abţineri,din numărul  de 11 consilieri în funcţie .
Consilieri prezenţi  11 .



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la reîncadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul si

extravilanul localitatilor din comuna in vederea calcularii
impozitului pe teren

Având in vedere prevederile Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare ;

Având in vedere expunerea de motive a primarului comunei, referatul compartimentului
impozite şi taxe 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.(2) lit.”b” aliniatul 4 litera “c” ,art 45 alin.(1) si art.115
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

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aproba reincadrarea pe zone a terenurilor situate in intravilanul localitatilor
Baita de sub Codru si Urmenis in vederea calcularii impozitului pe terenuri din intravilan conform
anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

Articolul 2. Se aproba reîncadrarea pe zone a terenurilor din extravilanul localităţilor
Băiţa de sub Codru şi Urmeniş in vederea calcularii impozitului pe terenul din extravilan ,conform
anexelor nr. 3 si 4 la prezenta hotarâre.

Articolul 3. Incadrarile in zone conform prezentei hotarâre vor fi utilizate la calculul
impozitului pe cladiri si terenuri începand cu anul 2011.

Articolul 4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare la sediul
instituţiei si se comunica :

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Compartimentului impozite-taxe

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP ZAMFIR

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Băiţa de sub Codru
24.11.2011.
Nr.32

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  11 voturi pentru.Voturi împotrivă
0 ,abţineri  0 .Consilieri prezenţi  11 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea

şi exercitarea activităţii de audit public intern

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

Ţinând seama de faptul că obţinerea eficientei şi eficacităţii serviciilor publice
reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz, entitatea
publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv, de
instituţie publică locală, apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea
serviciilor de audit public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice
fiecăreia dintre acestea, urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai
multe comune, în temeiul unui acord de cooperare,prin relaţii profesionale bazate pe criterii de
legalitate, economicitate, eficacitate, eficienta şi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice
acestei activităţi,;

Având în vedere prevederile:Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificată prin Legea nr. 199/1997:Legii nr. 672/2002 privind
auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;art. 11 alin. (4) şi art. 36 alin. (1). alin.
(2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. republicată, cu
modificările şi completările ulterioare:art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;art. 35
alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii:Codului
muncii:Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare;Codului de procedură civilă;Hotărârii Guvernului nr.781/2002 privind protecţia infor-
maţiilor secrete de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare:Codului privind conduita
auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004,Statutului
Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului Filialei Judeţene Maramureş a
Asociaţiei Comunelor din România;Hotărârii Consiliului Local nr.........../...............privind aderarea
comunei  ____________________ la Asociaţia Comunelor din România.

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. f). art. 61 alin. (I) şi (2). art. 62
alin. (1). precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b). alin. (3). alin. (5). alin. (6) şi alin.(7) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul local al comunei  Băiţas de sub Codru intrunit in sedinta ordinară publica în
data de  22 aprilie 2010.

HOTĂRĂŞTE:



Art 1. - (1) Se însuşeşte modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi
exercitarea activităţii de audit public intern, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(2) Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1),
pe întreaga durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei .

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei  domnul EC
GHIŢĂ GHEORGHE

Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre se comunică. în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei. în termenul prevăzut de lege:

-Primarului comunei  ____________________.
-Instituţiei Prefectului, Judeţul Maramureş
-Filialei Judeţene Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România şi se aduce la

cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei,precum şi pe pagina de internet:
www.baitadesubcodru.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

VANCA   VASILE DRAGOŞ    TRAIAN

BAITA DE SUB CODRU
La 22 aprilie 2010
Nr._______.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea organigramei si statului de funcţii pentru aparatul de

specialitate al primarului comunei BĂIŢA DE SUB CODRU , judeţul Maramureş

Având în vedere adresa nr.10450 din data de 12.07.2010 a Institutiei Prefectului judetului
Maramures, referitoare la stabilirea numarului maxim de posturi din cadrul aparatului de
spacialitate a primarului ;

Având în vedere expunerea de motive a primarului, Nota de fundamentare, avizul
secretarului comunei, raportul compartimentului de specialitate şi avizul Comisiei de specialitate
din cadrul Consiliului local;

-Avizul nr.491530 din 29.07.2010 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici precum
si prevederile art.107 si 111 din Legea nr.188/199, republicata, privind Statutul Functionarilor
Publici;

-Legea cadru nr. 330 din 2010 privind salarizarea unitara a prsonalului platit din fonduri
publice;

În baza prevederilor art.III si IV din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea
Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri
financiare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin (2) lit. a), d), alin. (3) lit. b) şi ale art. 45 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU judeţul Maramureş, adopta
prezenta,

HOTĂRÂRE :
Art. 1. – Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei

Băiţa de sub Codru conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. – Se aprobă statul de functii pentru  aparatul de specialitate al primarului

comunei Băiţa de sub Codru, conform Anexei nr.2, care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art. 3. - Orice prevederii contrare prezentei hotărâri ,se abrogă.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucuresti;
- Compartimentului contabilitate ;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VANCA VALENTIN

Avizat pentru legalitate
Secretar,

Dragoş   Traian
Băiţa de sub Codru,
la 11 august 2010.
Nr.26.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  10 voturi pentru,__0__voturi împotrivă, __0__ abţineri,din

numărul  de 11 consilieri în funcţie . Consilieri prezenţi 10 .



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei

Baita de sub Codru pe anul 2010

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;

Având în vedere adresa nr.256/2010 a direcţiei tehnice din cadrul Consiliului judeţean Maramureş,prin
care sau repartizat alocaţii bugetare  în vederea finanţării programului de asfaltare a drumurilor;

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 2010 se majoreaza atat la partea
de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 178.868 lei după cum urmează:

VENITURI TOTAL + 178.868 lei
Din care;

Venituri proprii + 2.000 lei
Suvenţii + 176.868 lei

CHELTUIELI TOTAL + 176.868 lei
-din care;

Cheltuieli de capital + 176.868 lei
Suvenţie cămin cultural-cheltuieli curente + 2.000 lei

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice Maramureş
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA
VANCA VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 22.04.2010

Nr.14.
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de 11voturi pentru.Voturi împotrivă 0

,abţineri 0.
Consilieri prezenţi  11 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la rectificarea bugetului activităţilor autofinanţate

„ Cămin cultural „pe anul 2010.

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. Se aprobă modificarea alocaţiilor trimestriale pentru cheltuieli materiale astfel:

Trimestru II 2010 - 4 000  mii lei
Trimestrul I 2010 + 4 000  mii lei

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice Maramureş
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil .
- Căminului cultural  Băiţa de sub Codru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
VANCA VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 18.03.2010

Nr.10.
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru.Voturi împotrivă 0 ,abţineri 0 .

Consilieri prezenţi  11 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



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 2010

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;

Având în vedere prevederile HGR nr.1369/2010 ;
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 2010 se majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 30 mii lei după cum urmează:

VENITURI TOTAL + 30.000 lei
din care;

Sume defalcate din TVA + 30.000 lei
CHELTUIELI TOTAL + 30.000 lei
-cheltuieli  de capital + 10.000 lei
din care:

-alimentare cu apă potabilă 70.02.05.01 +   10.000           lei
-cheltuieli curente + 20.000 lei

din care:
-gospodărire comunală 84.02.00 + 20.000 lei
Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice Maramureş
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA
SABOU VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 29.12.2010

Nr.37.
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi pentru.Voturi împotrivă

0 ,abţineri 0 .
Consilieri prezenţi   8 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



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 2010

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;

Având în vedere Decizia nr. 273/2010 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice ;
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 2010 se modifică prin
transferarea unor sume  din trimestrul III în trimestrul IV atat la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli
cu suma de 47 mii lei după cum urmează: Trim III                     Trim  IV

- Sume defalcate din TVA - 47 mii lei              + 47 mii lei
-din in care;

- Cap 70.20.01.30 cheltuieli de capital - 47 mii lei              + 47 mii lei
Art. 2 .  Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2010 se  majoreaza atat la partea de

venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 2 mii lei după cum urmează:
VENITURI TOTAL +    2 mii lei

Din care;
Venituri proprii cote impozit pe venit +    2     mii  lei

CHELTUIELI TOTAL +    2     mii lei
-din care;

-bunurii şi servicii-bibliotecă +    0.5   mii lei
-suvenţie cămin cultural +   1,5    mii lei

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA
VANCA VALENTIN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 29.07.2010

Nr.23.
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru.Voturi împotrivă 0

,abţineri 0 .Consilieri prezenţi  11 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



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 2010

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;

Având în vedere adresa nr.2268/2010 a direcţiei economice din cadrul Consiliului judeţean
Maramureş şi HCJ MARAMUREŞ nr. 54/27.04.2010 ;

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 2010 se majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 100 .000 lei după cum urmează:

VENITURI TOTAL + 100.000 lei
din care;

Sume defalcate din TVA + 47.000 lei
Cote defalcate din impozitul pe venit + 53.000
CHELTUIELI TOTAL + 100.000 lei

-cheltuieli de capital + 100.000 lei
din care:

- alimentare cu apă 70.02.05.01 +         8.300        lei
- susţinere programe dezvoltare locală 70.02.50 + 91.700 lei
Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice Maramureş
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA
VANCA VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 17.05.2010

Nr.19.
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru.Voturi împotrivă 0

,abţineri 0 .
Consilieri prezenţi  10 din totalul de 11 consilieri în funcţie.





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 2010

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;

Având în vedere decizia nr. 85/2010 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice ale  judeţului
Maramureş prin care se aprobă modificarea alocaţiilor trimestriale  pentru cheltuieli de personal  învăţământ;

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 2009 se majoreaza atat la partea

de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 40 mii lei după cum urmează:
VENITURI TOTAL + 40 mii lei

Din care;
Venituri proprii + 40 mii lei

CHELTUIELI TOTAL + 40 mii lei
-din care;

Cheltuieli de capital + 35 mii lei
Obiecte de inventar +     5 mii lei

Articolul 2. Se aprobă modificarea alocaţiilor trimestriale pentru cheltuieli de personal învăţâmânt
astfel:

Trimestru IV 2010 - 15 000  mii lei
Trimestrul I 2010 +15 000  mii lei

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice Maramureş
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA
VANCA VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 18.03.2010

Nr.9.
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de 11voturi pentru.Voturi împotrivă

0,abţineri _________.
Consilieri prezenţi  11 din totalul de 11 consilieri în funcţie.





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 2010

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;

Având în vedere Decizia nr. 438/2010 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice ;
Având în vedere Decizia nr. 511/2010 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice ;
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 :

Art. 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2010   se  majoreaza atat la partea
de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de  5 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: +5 mii lei
- Sume defalcate din TVA +5 mii lei

-Cheltuieli total +5 mii lei
din care;

-cap. 68.02.57-asistenta sociala +5 mii lei
Art. 2 .  Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2010 se diminuează atat la

partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 89 mii lei după cum urmează:
-Venituri  total - 89 mii lei

-din care;Sume defalcate din TVA - 89 mii lei
-Cheltuieli total - 89 mii lei

Din care: cheltuieli de personal învăţământ 65.02.00 - 89 mii lei
Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil .
-

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP ZAMFIR
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 24.11.2010

Nr.31 .
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  11 voturi pentru.Voturi împotrivă

0 ,abţineri 0 .Consilieri prezenţi  11 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



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 2010

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;

Având în vedere Decizia nr. 402/2010 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice ;
Având în vedere adresa nr.5251/2010 a direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean

Maramureş;
Având în vedere HGR.nr.977/2010 –anexa nr. 1 poziţia 26.3;
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 :

Art. 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2010   se  majoreaza atat la partea
de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 546 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: +546 mii lei
- Sume defalcate din TVA +526 mii lei
- Cote defalcate  din impozitul pe venit + 20 mii lei

-Cheltuieli total +546 mii lei
din care;

-cap. 70.00.02.-cheltuieli de capita –alimentare cu apă +526 mii lei
-cap. 70.02.10-cheltuieli de personal -muncitori L76 + 14 mii lei
-cap. -bunuri si servicii + 6 mii lei

Art. 2 .  Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2010 se diminuează atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 68 mii lei după cum urmează:

-Venituri  total - 68 mii lei
-din care;Sume defalcate din TVA - 68 mii lei

-Cheltuieli total -68 mii lei
Din care: cheltuieli  curente si capital -68 mii lei

Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP ZAMFIR

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 12.10.2010

Nr.30.
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  11 voturi pentru.Voturi împotrivă

0 ,abţineri 0 .Consilieri prezenţi   11 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



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 2010

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;

Având în vedere decizia  nr.399/2010 adirectorului direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş;
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 2010 se diminuează  atât la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 23 mii lei după cum urmează:

VENITURI TOTAL -23.000 lei
din care;

Sume defalcate din TVA -23.000 lei

CHELTUIELI TOTAL -23.000 lei
-cheltuieli de personal -23.000 lei

din care:
-cheltuieli de personal învăţământ  65.02.00 -23.000 lei

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP ZAMFIR

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 29.09.2010

Nr. 29.
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  11 voturi pentru.Voturi împotrivă 0 ,abţineri 0.
Consilieri prezenţi  0 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



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 2010

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;

Având în vedere Decizia nr. 540/2010 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice ;
Având în vedere HCJ nr. 191/2010;
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 :

Art. 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2010   se  majoreaza atat la partea
de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 88 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: +88 mii lei
-Venituri proprii +47 mii lei

- Sume defalcate din TVA +41 mii lei
-Cheltuieli total +88 mii lei

din care;
-cap.65.02.00 -bunuri şi servicii.-învăţământ +14 mii lei
-cap70.02.20-bunuri şi servicii -primărie +21 mii lei
-cap.67.0207 suvenţii cămin cultural + 4 mii lei
-cap.65.02.50-program „Lapte Corn” + 10 mii lei
-cap.68.02.10-asistenţi personali + 31 mii lei
-cap.67.02.06-transferurii culte +   8 mii lei

Art. 2 . Se aprobă  transferul sumei de 20 mii lei din capitolul 70.02.07-cheltuieli de capital în
capitolul 84.02.20-bunuri şi servicvii.

Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA

SABOU VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 16.12.2010

Nr.35.
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  11 voturi pentru.Voturi împotrivă O ,abţineri

O.Consilieri prezenţi   11 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea organigramei si statului de funcţii pentru aparatul de

specialitate al primarului si al institutiilor publice din subordinea Consiliului local al
comunei BĂIŢA DE SUB CODRU , judeţul Maramureş

Având în vedere adresa nr.10450 din data de 12.07.2010 a Institutiei Prefectului judetului
Maramures, referitoare la stabilirea numarului maxim de posturi din cadrul aparatului de
spacialitate a primarului ;

Având în vedere expunerea de motive a primarului, Nota de fundamentare, avizul
secretarului comunei, raportul compartimentului de specialitate şi avizul Comisiei de specialitate
din cadrul Consiliului local;

Avizul nr. _____ din _________ a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici precum si
prevederile art.107 si 111 din Legea nr.188/199, republicata, privind Statutul Functionarilor
Publici;

Legea cadru nr. 330 din 2010 privind salarizarea unitara a prsonalului platit din fonduri
publice;

În baza prevederilor art.III si IV din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea
Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri
financiare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin (2) lit. a), d), alin. (3) lit. b) şi ale art. 45 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU judeţul Maramureş, adopta
prezenta,

HOTĂRÂRE :

Art. 1. – Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului si al
institutiilor publice din subordinea Consiliului local conform Anexei nr.1, care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. – Se aprobă statul de functii pentru  aparatul de specialitate al primarului si
al institutiilor publice din subordinea Consiliului local conform Anexei nr.2, care face
parte integranta din prezenta hotarare.

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

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucuresti;
- Compartimentului contabilitate ;

Iniţiator :
PRIMAR,

ec. GHIŢĂ   GHEORGHE
Avizat
Secretar,

Dragoş   Traian
Băiţa de sub Codru,
la ________/2010.
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ANEXA

la HCL   nr. 16 din 22 APRILIE  2010

ACORD DE COOPERARE

privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

încheiat astăzi ::::: 2010

Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă
o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, in cazul prezentului acord de
cooperare, entitatea publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept
public şi, respectiv, de instituţie publică locală, apreciind oportunitatea unei cooperări între
comune pentru asigurarea serviciilor de audit public intern, respectând în acelaşi timp
independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea, urmărind facilitarea asigurării
activităţii de audit public intern pentru fiecare comună semnatară a prezentului acord de
cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate,
eficienţă şi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi, având în vedere
prevederile:

a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasboug la 15 octombrie 1985 şi
ratificată prin Lenea nr. 199/ 1997;

b) Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern cu modificările şi completările ulterioare;

c) art. 11 alin. (4) şi pe cele ale art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din Iegea
administraţiei publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

d) art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

e) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

f) art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

g) Codului muncii:

h) Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare;

i) Codului de procedură civilă:
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j) Hotărârii Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu
modificările şi completările ulterioare;

k) Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 252/2004;

l) Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului Filialei
Judeţene Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România;

m) Hotărârii Consiliului Local nr.........../................. privind aderarea comunei
____________________ la Asociaţia Comunelor din România, potrivit prezentului acord
de cooperare părţile semnatare, prin reprezentanţii legali ai acestora, se obligă la o
colaborare pe durată nedeterminată, care să asigure o mai mare sustenabilitate şi coerenţă
în realizarea activităţilor de audit public intern, pe baza unui set de reguli convenite prin
deplină înţelegere, după cum urmează:

CAPITOLUL 1

PĂRŢILE

Art. 1. - Părţile prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, sunt:

Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România, denumită în continuare
Filiala, în calitate de entitate organizatoare a audit ului public intern pentru comunele prevăzute
la lit. B. cu sediul în Comuna Săcălăşeni, str. Principală, nr.67 titulară a codului de înregistrare
fiscală 22438487 şi a contului nr................................... deschis la Banca.................................
reprezentată prin domnul POP EMILIAN GHEORGHE care îndeplineşte funcţia de preşedinte al
Filialei.

Şi

B. comunele care cooperează în vederea finanţării şi realizării în comun a acţiunilor specifice
auditului public intem. respectiv:

B.1. comuna .......,cu sediul în............. str..................nr................ judeţul.................titulară a co-
dului de înregistrare fiscală........................... şi a contului nr......... deschis la
Trezoreria.............................reprezentată prin domnul/doamna.........................având funcţia de
PRIMAR în baza Hotărârii Consiliului Local nr. .... /. …… :

B.2. comuna .......,cu sediul în............. str..................nr................ judeţul ...........titulară a co-
dului de înregistrare fiscală.....................şi a contului nr.... .................deschis la
Trezoreria................................ reprezentată prin domnul/doamna....................având funcţia de
PRIMAR, în baza Hotărârii Consiliului Local nr..... /…… :
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CAPITOLUL II

OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE

Art. 2. - Obiectul prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, îl constituie
cooperarea dintre părţile semnatare, prin reprezentanţii legali ai acestora, în vederea organizării şi
exercitării activităţii de audit public intern, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 3. - Prezentul acord stabileşte:

a) drepturile şi obligaţiile părţilor în organizarea şi exercitarea activitătii de audit public
intern:

b) atribuţiile compartimentului de audit public intern:

c) obligaţiile financiare ale comunelor semnalare;

d) obligativitatea confidenţialităţii datelor şi a informaţiilor în posesia cărora intră oricare
dintre persoanele implicate în acest proces.

Art. 4. - Părţile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului şi se
obligă să acţioneze consecvent pentru realizarea lor, sub forma:

a) menţinerii autonomiei juridice, decizionale şi financiare a fiecărei comune semnatare

b) îmbinării în mod echitabil a nevoilor de audit public intern cu resursele disponibile între
comunele semnatare;

c) irevocabilităţii pe cale unilaterală a prezentului acord:

d) respectării reciproce a confidenţialităţii în desfăşurarea activităţilor de audit public intern şi
raportarea rezultatelor acestora:

e) respectării cadrului legal, metodologic şi procedural, specific activităţii de audit public
intern.

CAPITOLUL 111

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR ÎN ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA

ACTIVITĂŢII DE AUDIT PUBLIC  INTERN

Art. 5.- Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România, în calitate de
entitate organizatoare şi de angajator, îşi asumă următoarele obligaţii:
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a) să constituie un compartiment de audit public intern, având în vedere economicitatea,
eficacitatea şi eficienta acestei activităţi, cu un număr de cel puţin trei posturi, dar mai mic
decât trei pătrimi din numărul comunelor semnatare;

b) să efectueze toate cheltuielile prevăzute la art. 14 şi să depună declaraţiile aferente dreptu-
rilor de personal, precum şi pe cele specifice angajatorului, potrivit legii:

c) să asigure încăperile necesare şi adecvate pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor
compartimentului de audit public intern;

d) să asigure procesul de selectare şi angajare a personalului din compartimentul de audit pu-
blic intern;

e) să asigure realizarea misiunilor de audit public intern planificate, în conformitate cu norme-
le generale de audit public intern;

f) să asigure conditiile necesare pregătirii profesionale a auditorilor interni la nivelul
cerinţelor stabilite prin normele metodologice specifice entităţilor publice:

g) să respecte cadrul legal, metodologic şi procedural, specific activităţii de audit public
intern;

h) să convoace anual sau ori de câte ori consideră necesar reprezentanţii legali ai comunelor
semnatare ale prezentului acord.

Art 6. - Comunele semnatare ale prezentului acord au următoarele drepturi:

a) să propună unele obiective de audit public intern, specifice acestor unităţi administrativ-
teritoriale echipei de auditare nominalizate să realizeze misiunea de audit public intern;

b) să solicite şi să beneficieze de servicii de audit public intern pentru îmbunătăţirea eficienţei
şi eficacităţii sistemului de management şi control intern care să asigure atingerea
obiectivelor comunelor;

c) să fie informate, în mod exclusiv şi operativ, asupra problemelor şi iregularităţilor consta-
tate cu ocazia misiunilor de audit public intern efectuate;

d) să primească, în mod exclusiv, rapoartele de audit public intern care sunt întocmite, urmare
a misiunilor de audit realizate la propria comună;

e) să hotărască, independent, asupra acţiunilor necesare implementării recomandărilor formu-
late în baza misiunilor de audit public intern realizate.

Art. 7. - Comunele semnatare ale prezentului acord au următoarele obligaţii:
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a) să respecte metodologia de audit public intern, respectiv documentarea temeinică,
participarea la şedinţe, analiza şi avizarea documentelor procedurale elaborate de auditorii
interni şi să furnizeze, în scris sau verbal, informaţiile solicitate;

b) să asigure accesul la date, informaţii şi documente auditorilor interni, în vederea atingerii
obiectivelor misiunii de audit public intern;

c) să asigure logistica necesară desfăşurării misiunilor de audit public intern, respectiv, încă-
peri adecvate, acces la sistemele de comunicaţii şi tehnologia informaţiilor, furnituri de
birou, precum şi alte mijloace materiale utile;

d) să elaboreze şi să transmită compartimentului de audit public intern planurile de acţiune
necesare implementării recomandărilor acceptate;

e) să informeze compartimentul de audit public intern cu privire la modul şi la gradul de im-
plementare a recomandărilor dispuse;

f) să furnizeze informaţiile solicitate de auditorii interni în vederea planificării misiunilor de
audit public intern;

g) să estimeze costurile necesare realizării misiunilor de audit public intern solicitate în cursul
exerciţiului financiar şi să prevadă aceste angajamente în bugetul local;

h) să participe la convocările prevăzute la art. 5 lit. h).

CAPITOLUL IV

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC  INTERN

Art 8. - Compartimentul de audit public intern asigură realizarea activităţii de audit public
intern la comunele semnatare ale prezentului acord în baza unui plan de audit, aprobat de repre-
zentanţii legali ai acestora.

Art. 9. - în exercitarea activităţilor sale, compartimentul de audit public intern are următoa-
rele atribuţii:

a) să elaboreze normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern din
cadrul prezentului acord, aprobate de toate comunele semnatare şi avizate, pentru conformitate, de
Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);

b) să elaboreze proiectul planului anual de audit public intern în cooperare cu reprezentanţii co-
munelor semnatare si să estimeze durata de realizare a fiecărei misiuni de audit public intern
c) să efectueze, in condiţii de calitate, misiunile de audit public intern pentru evaluarea sistemelor
de management şi control intern specifice entităţii publice:
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d) să asigure monitorizarea realizării misiunilor de audit public intern, precum şi activităţile de
supervizare a acestora;

e) să raporteze rezultatele misiunilor de audit public intern, respectiv constatările, concluziile şi
recomandările către conducerile comunelor auditate;

f) să raporteze operativ şi exclusiv problemele şi iregularităţile constatate, către conducătorul
entităţii publice auditate;

g) să elaboreze raportul anual al activităţii de audit public intern pentru comunele semnatare ale
prezentului acord;

h) să asigure confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor rezultate în urma activităţilor de audit pu-
blic intern desfăşurate.

Art 10. - Planificarea şi efectuarea misiunilor de audit public intern se realizează în mod
echitabil pentru toate comunele semnatare ale prezentului acord, în funcţie de misiunile solicitate
si de resursele disponibile.

Art. 11. - Compartimentul de audit public intern asigură efectuarea misiunilor de audit
public intern de conformitate, de performanţă sau de consiliere, solicitate de către primarii
comunelor semnatare ale prezentului acord şi formulează recomandări şi concluzii pentru
îmbunătăţirea activităţilor auditate.

CAPITOLUL V

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FINANCIARE ALE PĂRŢILOR

Art 12. - În vederea realizării în comun a activităţii de audit public intern, părţile susţin
financiar înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea compartimentului de audit public intern.

Art. 13. - (1) Asigurarea evidenţelor privind activităţile desfăşurate, precum si costurile
aferente acestora, sunt în responsabilitatea Filialei Judeţene Maramureş a Asociaţiei Comunelor
din România, în calitate de entitate organizatoare.

(2) Recuperarea costurilor prevăzute la alin. (1) se realizează prin plata cotei-părţi ce revine
fiecărei comune semnatare a prezentului acord, potrivit prevederilor art. 16.

Art 14. -(1) Cheltuielile care se decontează între Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei
Comunelor din România şi comunele semnatare ale prezentului acord sunt următoarele:

a) bunuri şi servicii:

b) cheltuieli de personal:

c) obligaţiile de plată, către bugetul de stat şi către celelalte bugete/fonduri, rezultate în urma
acordării drepturilor de personal:
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d) cheltuielile privind deplasările auditorilor interni pentru realizarea misiunilor de audit
public intern corespunzătoare fiecărei comune:

e) alte cheltuieli, neprevăzute la lit. a) - d). stabilite prin înţelegerea dintre părţi şi/sau
rezultate ca urmare a exercitării atribuţiilor de auditor intern.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (I) sunt obligaţii de plată ale comunelor semnatare ale prezen-
tului acord către Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România.

Art. 15. - (1) Cheltuielile prevăzute la art. 14 necesare înfiinţării, organizării şi funcţionării
compartimentului de audit public intern se decontează în baza unor cote-părţi stabilite de comun
acord de către părţile semnatare ale prezentului acord, în urma determinării unui cost mediu lunar.

(2) Nivelul cotei-părţi:

a) se stabileşte pentru o lună şi nu poate fi fracţionat;

b) se rotunjeşte la 100 de lei în favoarea Filialei Judeţene Maramureş a Asociaţiei Comunelor
din România.

Art. 16. - (1) Comunele semnatare. pe întreaga durată de existenţă a prezentului acord,
achită cota-parte, după cum urmează:

a) până cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a ultimei luni a fiecărui trimestru pentru trimes-
trul următor.

b) ca excepţie de la prevederile lit. a), pentru perioada cuprinsă între data semnării prezentului
acord şi sfârşitul trimestrului respectiv. în termen dc trei zile lucrătoare de la data semnării.

(2) Obligaţiile de plată se achită de către comunele semnatare, potrivit
prevederilor alin. (I). fară a mai fi necesară emiterea vreunui document de către Filiala Judeţeană
Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România.

(3) Pentru neplata la termen a obligaţiilor ce le revin, potrivit alin. (1).
comunele semnatare datorează majorări de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei
datorate, inclusiv.

4) Nivelul majorării de întârziere este cel prevăzut pentru obligaţiile fiscale cuvenite bugetelor
locale.

Art. 17. - In cazul în care comuna semnatară nu achită cota- parte la termenele prevăzute la
art. 16 alin. (1) şi (2). Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România
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înaintează o notificare către comuna respectivă, aceasta constituind titlu executoriu, fără
îndeplinirea niciunei alte proceduri.

CAPITOLUL VI

CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE ŞI INCOMPATIBILITATE

Art. 18. - Informaţiile, datele şi documcntele utilizate de auditorii interni în cadrul
desfăşurării misiunilor de audit public intern sunt confidenţiale conform prevederilor normelor
specifice şi Codului privind conduita auditorului intern.

Art. 19. - Dosarul de audit public intern, inclusiv raportul de audit public intern, sunt
comunicate şi puse la dispoziţia exclusivă a primarului comunei unde a fost realizată misiunea de
audit public intern.

Art. 20. - Prin clauza de confidenţialitate părţile semnatare ale prezentului acord, convin
ca, pe toată durata acestuia, dar şi după încetarea lui, să nu solicite de la personalul
compartimentului de audit public intern date sau informaţii care privesc oricare dintre celelalte
comune implicate în acţiunea dc cooperare şi de care aceştia au luat cunoştinţă în timpul
exercitării misiunilor de audit public intern.

Art. 21. - Auditorii interni asigură confidenţialitatea datelor, a informaţiilor şi a
documentelor între comunele semnatare ale prezentului acord.

Art. 22. - Divulgarea unor date, informaţii sau documente de natură să aducă prejudicii co-
munelor semnatare ale prezentului acord se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare

Art. 23. - (1) Auditorii interni nu pot fi desemnaţi să efectueze misiuni de audit public
intern dacă sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu primarul, viceprimarul,
secretarul sau administratorul public de la nivelul comunei respective.

(2) Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea
activităţilor pe care în mod potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor
de control intern al entităţilor publice.

(3) Auditorii interni care au responsabilităţi în execuţia programelor şi
proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană nu trebuie implicaţi în auditarea
acestor programe.

(4) Auditorilor interni nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public
intern în sectoarele de activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod;
această interdicţie se poate ridica după trecerea unei perioade de trei ani.
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(5) Auditorii interni, imediat după desemnare, au obligaţia de a întocmi o
declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal, că nu se găsesc în una
dintre situaţiile prevăzute la alin. (1-4).

CAPITOLUL VII

FORTA MAJORĂ ŞI LITIGIILE

Art 24. - (1) Niciuna dintre părţile prezentului acord nu răspunde de neexecutarea sau exe-
cutarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, dacă acestea sunt urmare a unui caz de forţă
majoră.

(2) Forţa majoră constituie un obstacol de neînfrânt şi inevitabil şi provoacă imposibilitatea abso-
lută de executare, fiind neprevizibilă; sunt considerate ca forţă majoră, în sensul prezentului acord,
împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii.

Art 25. - Nu se consideră caz de forţă majoră acel eveniment care îndeplineşte cumulativ
condiţiile:

a) nu este adus la cunoştinţa părţilor semnatare ale prezentului acord, în cel mult trei zile lucră-
toare de la producere:

b) există indicii că nu sunt luate toate măsurile posibile în vederea reducerii consecinţelor
acestuia.

Art. 26. - Orice neînţelegere care decurge din interpretarea sau executarea prezentului
acord este soluţionată de părţile semnatare pe cale amiabilă.

Art. 27. - În cazul în care soluţionarea neînţelegerii pe cale amiabilă nu este posibilă,
litigiul dintre părţile semnatare ale prezentului acord se soluţionează de către instanţele de
judecată competente, potrivit legii.

CAPITOLUL VIII

DURATA ŞI DESFIINŢAREA ACORDULUI DE COOPERARE

Art. 28. - Prezentul acord se încheie pe o durată nedeterminată şi intră în vigoare de la data
semnării lui de către reprezentanţii legali ai părţilor semnatare.

Art. 29. - Modificarea sau desfiinţarea prezentului acord, în cursul executării lui, se poate
face numai pentru motive obiective, întemeiate şi neimputabile părţilor, prin acordul de voinţă al
acestora.
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Art. 30. - Prezentul acord poate fi modificat prin acte adiţionale aprobate de reprezentanţii
legali ai părţilor acordului.

Art. 31. - (1) Calitatea unei comune de parte în prezentul acord poate înceta, în baza hotă-
rârii consiliului local adoptată în acest sens, numai după expirarea unei perioade de trei ani de la
data de întâi ianuarie a anului următor celui în care comunică Filialei Judeţene Maramureş a
Asociaţiei Comunelor din România hotărârea respectivă.

(2) Pe parcursul perioadei prevăzute la alin. (1) comuna respectivă poate reveni
asupra opţiunii de încetare a calităţii de parte în prezentul acord, caz în care aceasta trebuie să
comunice hotărârea consiliului local prin care abrogă hotărârea prevăzută la alin. (1).

CAPITOLUL IX

DISPOZIŢII FINALE

Art. 32. - (1) Anual, părţile prezentului acord se reunesc pentru:

a) efectuarea analizei rezultatelor executării acordului;

b) stabilirea de măsuri privind eficientizarea activităţii de audit public intern;

c) aprobarea planului anual de audit public intern;

d) stabilirea cotei-părţi lunare datorate de comunele semnatare.

(2) Măsurile prevăzute la alia (1) lit. b) - d) se adoptă cel mai târziu în luna
noiembrie a anului curent pentru anul următor.

(3) In cazul în care măsurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) nu sunt luate până la
expirarea termenului prevăzut la alin. (2). pentru anul următor:

a) se aplică planul anual dc audit public intern pentru anul curent;

b) cota-parte datorată de comunele semnalare este cu 10% mai mare decât cea pentru anul
curent.

(4) Dezbaterile din reuniunile prevăzute la alin. (1) se cuprind într-un proces-verbal
şi se semnează de către reprezentanţii legali prezenţi ai părţilor semnatare ale prezentului acord.

(5) Măsurile prevăzute la alin. ( I) lit. b) – d) se adoptă cu votul majorităţii
reprezentanţilor legali ai comunelor semnatare ale prezentului acord şi devin obligatorii pentru
toate părţile, inclusiv pentru comunele care nu au fost reprezentate sau ai căror reprezentanţi legali
au votat împotriva măsurilor respective.

Art. 33. - Prezentul acord, prin act adiţional:
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a)  poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor părţilor semnatare ale acordului;

b) se modifică oricând pe durata existenţei sale, ca urmare a evenimentelor legislative intervenite
asupra actelor normative care au stat ia baza adoptării lui.

Prezentul acord de cooperare a fost încheiat în............exemplare, toate identic egale din
punct de vedere juridic, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară, astăzi data de ..............

SEMNĂTURILE REPREZENTANŢILOR PĂRŢILOR

L.

S.

PREŞEDINTELE FILIALEI JUDEŢENE

1.Semnătura

2.Data semnăturii

3.Înregistrat sub nr.

L.

S.

PRIMARUL COMUNEI B1

1.Semnătura

2.Data semnăturii

3.Înregistrat sub nr.

L.

S.

PRIMARUL COMUNEI B2..etc

1.Semnătura

2.Data semnăturii

3.Înregistrat sub nr.

APROB, PREŞEDINTELE FILIALEI JUDEŢENE
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1.Prenumele şi numele

2.Semnătura

3.Data aprobării



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL DISPOZITIE

Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei
Baita de sub Codru pe anul 2011

Avand in vedere prevederile Legii  nr. 273/2003 privind  finantele publice locale;
Având în vedere Decizia nr. 519/2011 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice ;

In temeiul prevederilor articolului alineatul litera   ,aliniatul litera a si articolului  115 aliniatul 1
litera a 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 :

Art. 1 .  Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2011 se diminuează atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 59 mii lei după cum urmează:

-Venituri  total - 59 mii lei
-Cote din sume defalcate din TVA 11.02.02. - 59 mii lei

-Cheltuieli total - 59 mii lei
- Cheltuieli de personal învăţământ 65.00.00 - 59 mii lei

din care, 10.01.01 -40 mii lei
10.01.06 -12 miilei
10

Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil .
-

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP ZAMFIR
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 24.11.2010

Nr.31 .
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  11 voturi pentru.Voturi împotrivă

0 ,abţineri 0 .Consilieri prezenţi  11 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

privind modificarea HCL.39/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
aplicabile în anul fiscal 2010

Avand in vedere prevederile:
-Codului Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003

privind Codul Fiscal;
- a Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, referatul  de specialitate al

compartimentului financiar/contabil, avizul comisiei de specialitate „ buget finanţe „ din cadrul
Consiliului local al comunei BAITA DE SUB CODRU , precum şi avizul secretarului comunei;

În baza prevederilor art.45 şi art.115 alin.(1) lit b, alin.(3), alin.(5)—(7) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAITA DE SUB CODRU adoptă prezenta:

H O T Ă R A R E:

Articolul .1.- Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un
impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:

a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a trei clădire şi următoarele în afara celei de la adreda de domiciliu

Articolul.2.- Impozitul pe mijloacele de transport, prevăzut la art.263 alin.(2) din Codul
Fiscal se stabileşte conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul.3.- (1)Diferenţele de impozit rezultate în urma aplicării prevederilor prezentei hotărâri
se achită până la data de 31.12.2010.

(2)Persoanele care achită integral până la 30.09.2010 impozitele recalculate în urma aplicării
prevederilor prezentei hotărâri, pentru diferenţele rezultate, beneficiază de o bonificaţie de 10%.

Articolul .4.- Diferenţele de impozit datorat de persoanele fizice care deţin în proprietate mai
multe clădiri, precum şi diferenţele de impozit pentru mijloacele de transport se datorează începând cu
01.07.2010.



Articolul.5.-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermeidul secretarului, în termenul prevăzut de
lege, prefectului judeţului Maramureş, compartimentului impozite şi taxe din aparatul de specailitate al
primarului, cetăţenilor comunei prin afişare publică şi publicare pe pagina de internet a comunei BAITA
DE SUB COD

Presedinte de sedinta,

VANCA VALENTIN

Contrasemneaza;
Secretarul comunei,

DRAGOŞTRAIAN

BAITA DE SUB CODRU

la 11.08.2010.

Nr.27

Nr.total consilieri în funcţie 11, prezenti 10.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de  10 voturi pentru, ___0__  impotriva,  ___0___ abtineri.



Anexa la HCL.27/2010

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta

1.Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm³ inclusiv

8

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1601 cm³ si
2000 cm³ inclusiv

18

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm³ si
2600 cm³ inclusiv

72

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm³ si
3000 cm³ inclusiv

144

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm³ 290
6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totala
maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

8. Tractoare înmatriculate 18



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la  alegerea preşedintelui de şedinţă

Având în vedere prevederile art.9 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;

In temeiul prevederilor articolului 35 aliniatul 1,art.41  şi a art. 115 aliniatul 1
litea “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,întrunit în
şedinţă ordinară în data de 31 august 2009;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Pentru o perioadă de 3 luni (decembrie 2010-februarie   2011 ) se
alege preşedinte de şedinţă domnul consilier SABOU VASILE -consilier PD-L.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş ;

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP ZAMFIR

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 24.11.2010
Nr.34.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare durabila  a comunei

BAITA DE SUB CODRU
pentru perioada 2010-2017

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 avizele comisiilor de specialitate din cadrul
consiliului local;

Având în vedere adresa nr.256/2010 a direcţiei tehnice din cadrul Consiliului judeţean
Maramureş,prin care sau repartizat alocaţii bugetare  în vederea finanţării programului de asfaltare a
drumurilor;

In temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 litera b,aliniatul 4 litera e,art.45 alin 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 ,cu modificările şi completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1 Se aprobă Strategia locala de dezvoltare durabila  a comunei BAITA DE
SUB CODRU pentru perioada 2010-2017, conform anexei  ,ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

ART.2 Primarul comunei BAITA DE SUB CODRU împreună cu compartimentele
de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Primarului comunei Baita de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINTA
VANCA    VALENTIN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 29.07.2010

Nr.24.

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



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la adoptarea bugetului local

pe anul 2010
Având în vedere prevederile legii nr.11 /2010 ,legea bugetului de stat pe anul 2009, Decizia nr.32/2010
şi anexa la aceasta, a directorului executiv a direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş
,Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.7 şi 8/2010 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, cu
modificările şi completările ulterioare;

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 2010.

Articolul 2.. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2010 se stabileşte atât
la venituri cât şi la cheltuieli în sumă de 1663 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 2010 sunt în sumă de 1663 mii lei şi se
prezintă astfel:

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 16 mii lei

Suvenţii DMPS 100 mii lei



Articolul 6. Cheltuieli bugetului local pe anul 2010 sunt în sumă totală de 1663
mii lei , în structură se prezintă astfel :

Total cheltuieli : 1663 mii lei
-Servicii publice generale 335 mii lei

din care
-Cheltuieli de personal 267 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii 68 mii lei
-ALTE CHELTUIELI 3 mii lei
-Transferurii ajutor social 56.02 3 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 51 mii lei
-burse 1 mii lei
-program lapte-corn 41 mii lei

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

-CULTURA RECREERE ŞI RELIGIE 50,5 mii lei
din care :

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

-Suvenţie cămin cultural 33 mii lei
-Asistenţă socială 223 mii lei

Din care :
- Cheltuieli de personal 83 mii lei
- Ajutor social 140 mii lei
-Servicii de dezvoltare publică 82 mii lei
Din care:
-Cheltuieli de personal 32 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii-iluminat public- 50 mii lei
-Transporturi si comunicatii 91 mii lei

din care reparatii strazi 91 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
BENCIU VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 25.02.2010.
Nr.5
. 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 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  2010 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
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Agenţiei Judeţene de ocupare a Forţei de Muncă
- Compartimentului financiar -contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

BENCIU VASILE

Contrasemnat
Secretar comunei

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
29.01.2010.
Nr.3

Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti   10.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  10 voturi pentru,  0  impotriva,  0  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 2010 şi a persoanelor cu handicap care beneficiază de indemnizaţie

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 01.01.2010 la 6 iar  a asistenţilor  personali care  au optat pentru indemnizaţie  la 4.

Articolul 2. Prezenta  hotărâre se aduce la cunoştriinţă publică prin afişare şi se comunică la ;
- Instituiţiei Prefectului judeţului MARAMUREŞ
-Compartimentului financiar -contabil

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

BENCIU VASILE

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
29.01.2010.
Nr.1 .

Notă:  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru ,0voturi  împotrivă şi 0
abţineri.Numărul  consilierilor  prezenţi  fiind de  10 ,din totalul de 11 în funcţie.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la susţinerea programului  „BIBLIONET”în vederea întrării bibiotecii
comunale în reţeaua bibliotecilor locale din judeţul MARAMUREŞ.

.

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

Având în vedere adresa nr. 14/2010 a Bibliotecii Judeţene „PETRE DULFU”  cu privire
la intrarea  în runda a 2-a de implementare a programului „BIBLIONET”;

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. Consiliul local al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU va susţine financiar
programul « BIBLIONET »,prin care biblioteca locală intră în reţeaua judeţeană  a bibliotecilor, şi va
aloca sumelor necesare  administrării Centrului Internet pentru public din biblioteca locală,achitarea
costului abonamentului la internet ,asigurarea echipamentelor donate,precum şi costul ce rezultă din
instruirea personalului specializat pentru implementarea acestui program

Articolul 2. Prezenta se comunică la ;
- Instituţiei Prefectului judeţului MARAMUREŞ
- Bibliotecii locale Băiţa de sub Codru
-Bibliotecii judeţene « PETRE DULFU » al judeţului MARAMUREŞ.
- Primarului comunei
-compartimentului financiar contabil..

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VANCA VASILE
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
22.04.2010
Nr.15
Nr.total consilieri  în funcţie 11. , 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 unui program de măsuri în vederea organizării şi desfăşurării
serbării câmpeneşti  de SÂNZIENE –ediţia a 16-a 2010.

.

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  « SÂNZÂIENE la HUTA Băiţa de sub Codru a 16-a
ediţie »,serbare ce se v-a desfăşura în data de 24 iunie 2010.

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

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VANCA VALENTIN
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
15.06.2010
Nr.22

Nr.total consilieri  în funcţie . 11, prezenti 10
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 10 voturi pentru, __0__impotriva, __0___ abtineri.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea vânzarii unor bunuri din

domeniul privat al comunei .

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

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

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2 litera „C” aliniatul 5 litera”b”,art.123 şi a
art.115 aliniatul 1 litera „b”din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul
Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă vânzarea unui microbus marca MERCEDES care figurează în
inventarul bunurilor ce alcătuiec domeniul privat al comunei .

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

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

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VANCA VALENTIN

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
15.06.2010.
Nr.21.

Nr.total consilieri  în funcţie .  11 , prezenti 10
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 10 voturi pentru, __0__impotriva, __0___ abtineri.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar

Având în vedere expuenerea de motive a primarului comunei,referatul comisiei de inventariere a
activelor  şi capitalului propriu –comisie numită prin dispoziţia nr. 233/2009 a primarului  comunei BĂIŢA
DE SUB CODRU ,avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local precum şi referatul
compartimentului financiar-contabil;

Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82 /1991 republicată în 18 iunie 2008,a
prevederilor legii nr. 213/1998 şi a ordinului MFP nr. 2861/2009 de aprobare a normelor de organizare  şi
efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor ,datoriilor şi a capitalurilor proprii;

In temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 literele “ c”, a art. 115 aliniatul 1 litera “b” şi a art.
122 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 casarea unor mijlocelor fixe şi obiecte de inventar înscrise în listele
anexe prezentei hotărârii,anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

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

-Compartimentului financiar contabil
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINTA

BENCIU VASILE

Contrasemnat
Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 29.01.2010.

Nr. 2.
Notă: Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de  10 voturi pentru,  0 impotriva, 0 abtineri.

Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti  10.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

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

-Ţinând seama de faptul că obţinerea eficientei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o
condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz, entitatea publică fiind comuna,
în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv, de instituţie publică locală, apreciind
oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de audit public intern, respectând
în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea, urmărind facilitarea asigurării
activităţii de audit public intern pentru mai multe comune, în temeiul unui acord de cooperare,prin relaţii
profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienta şi colaborare pentru
realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi, având în vedere prevederile:

-Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificată prin
Legea nr. 199/1997:

-Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare; art. 11
alin. (4) şi art. 36 alin. (1). alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din legea administraţiei publice locale nr.
215/2001. republicată, cu modificările şi completările ulterioare,art. 13 din Legea cadru a descentralizării
nr. 195/2006;art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii:

-Codului muncii:

-Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare;

-Codului de procedură civilă;

-Hotărârii Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu
modificările şi completările ulterioare,Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 252/2004,a Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de
cele ale Statutului Filialei Judeţene Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România;

-Hotărârii Consiliului Local nr.21/1999 privind aderarea comunei BĂIŢA DE SUB CODRU la
Asociaţia Comunelor din România.



În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. f). art. 61 alin. (I) şi (2). art. 62 alin. (1).
precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b). alin. (3). alin. (5). alin. (6) şi alin.(7) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul local al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU intrunit in sedinta ordinară publica la data
de  22 aprilie 2010

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - (1) Se însuşeşte modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi
exercitarea activităţii de audit public intern, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

-(2) Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), pe

întreaga durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei  BĂIŢA DE SUB CODRU.
Art. 2. - Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei  BĂIŢA DE SUB

CODRU

Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre se comunică. în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului co-
munei. în termenul prevăzut de lege:

-Primarului comunei  BĂIŢA DE SUB CODRU .

-Instituţiei Prefectului, Judeţul Maramureş

-Filialei Judeţene Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România şi se aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul Primăriei comunei BĂIŢA DE SUB CODRU, precum şi pe pagina de
internet: www.baitadesubcodru.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VANCA   VASILE

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru

La 22 aprilie 2010.

Nr. 16.
Notă ; Prezenta  Hotărâre a fost a probat cu 11 voturi pentru, impotriva  0  , abtineri  0

Numar consilieri în funcţi . 11

Prezenti .11



ANEXA

la HCL _________ nr. ____ din _________ 2010

ACORD DE COOPERARE

privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

încheiat astăzi _______ 2010

Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie
esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, in cazul prezentului acord de cooperare, entitatea publică
fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv, de instituţie publică locală,
apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de audit public intern,
respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea, urmărind facilitarea
asigurării activităţii de audit public intern pentru fiecare comună semnatară a prezentului acord de cooperare, prin
relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru
realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi, având în vedere prevederile:

Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasboug la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Lenea nr. 199/
1997;

Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern cu modificările şi completările ulterioare;

art. 11 alin. (4) şi pe cele ale art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din Iegea administraţiei publice
locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

Codului muncii:

Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;

Codului de procedură civilă:

Hotărârii Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările şi
completările ulterioare;

Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004;

Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului Filialei  Judeţene Maramureş a
Asociaţiei Comunelor din România;



Hotărârii Consiliului Local nr.........../................. privind aderarea comunei  ____________________ la
Asociaţia Comunelor din România, potrivit prezentului acord de cooperare părţile semnatare, prin reprezentanţii
legali ai acestora, se obligă la o colaborare pe durată nedeterminată, care să asigure o mai mare sustenabilitate şi
coerenţă în realizarea activităţilor de audit public intern, pe baza unui set de reguli convenite prin deplină
înţelegere, după cum urmează:

CAPITOLUL 1

PĂRŢILE

Art. 1. - Părţile prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, sunt:

Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România, denumită în continuare Filiala, în
calitate de entitate organizatoare a audit ului public intern pentru comunele prevăzute la lit. B. cu sediul în
Comuna Săcălăşeni, str. Principală, nr.67 titulară a codului de înregistrare fiscală 22438487 şi a contului
nr................................... deschis la Banca................................. reprezentată prin domnul POP EMILIAN
GHEORGHE care îndeplineşte funcţia de preşedinte al Filialei.

Şi

B. comunele care cooperează în vederea finanţării şi realizării în comun a acţiunilor specifice auditului public
intem. respectiv:

B.1. comuna .......,cu sediul în............. str..................nr................ judeţul.................titulară a codului de
înregistrare fiscală........................... şi a contului nr......... deschis la Trezoreria.............................reprezentată prin
domnul/doamna.........................având funcţia de PRIMAR în baza Hotărârii Consiliului Local nr. .... /. …… :

B.2. comuna .......,cu sediul în............. str..................nr................ judeţul ...........titulară a codului
de înregistrare fiscală.....................şi a contului nr.... .................deschis la Trezoreria................................
reprezentată prin domnul/doamna....................având funcţia de PRIMAR, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.....

/…… :

CAPITOLUL II

OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE

Art. 2. - Obiectul prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, îl constituie cooperarea
dintre părţile semnatare, prin reprezentanţii legali ai acestora, în vederea organizării şi exercitării activităţii de audit
public intern, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 3. - Prezentul acord stabileşte:

drepturile şi obligaţiile părţilor în organizarea şi exercitarea activitătii de audit public intern:

atribuţiile compartimentului de audit public intern:

obligaţiile financiare ale comunelor semnalare;

obligativitatea confidenţialităţii datelor şi a informaţiilor în posesia cărora intră oricare dintre persoanele implicate
în acest proces.

Art. 4. - Părţile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului şi se obligă să acţioneze
consecvent pentru realizarea lor, sub forma:

menţinerii autonomiei juridice, decizionale şi financiare a fiecărei comune semnatare

îmbinării în mod echitabil a nevoilor de audit public intern cu resursele disponibile între comunele semnatare;

irevocabilităţii pe cale unilaterală a prezentului acord:



respectării reciproce a confidenţialităţii în desfăşurarea activităţilor de audit public intern şi raportarea rezultatelor
acestora:

respectării cadrului legal, metodologic şi procedural, specific activităţii de audit public intern.

CAPITOLUL 111

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR ÎN ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA

ACTIVITĂŢII DE AUDIT PUBLIC  INTERN

Art. 5.- Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România, în calitate de entitate
organizatoare şi de angajator, îşi asumă următoarele obligaţii:

să constituie un compartiment de audit public intern, având în vedere economicitatea, eficacitatea şi eficienta acestei
activităţi, cu un număr de cel puţin trei posturi, dar mai mic decât trei pătrimi din numărul comunelor semnatare;

să efectueze toate cheltuielile prevăzute la art. 14 şi să depună declaraţiile aferente drepturilor de personal, precum
şi pe cele specifice angajatorului, potrivit legii:

să asigure încăperile necesare şi adecvate pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor compartimentului de audit
public intern;

să asigure procesul de selectare şi angajare a personalului din compartimentul de audit public intern;

să asigure realizarea misiunilor de audit public intern planificate, în conformitate cu normele generale de audit
public intern;

să asigure conditiile necesare pregătirii profesionale a auditorilor interni la nivelul cerinţelor stabilite prin normele
metodologice specifice entităţilor publice:

să respecte cadrul legal, metodologic şi procedural, specific activităţii de audit public intern;

să convoace anual sau ori de câte ori consideră necesar reprezentanţii legali ai comunelor semnatare ale prezentului
acord.

Art 6. - Comunele semnatare ale prezentului acord au următoarele drepturi:

să propună unele obiective de audit public intern, specifice acestor unităţi administrativ-teritoriale echipei de
auditare nominalizate să realizeze misiunea de audit public intern;

să solicite şi să beneficieze de servicii de audit public intern pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului
de management şi control intern care să asigure atingerea obiectivelor comunelor;

să fie informate, în mod exclusiv şi operativ, asupra problemelor şi iregularităţilor constatate cu ocazia misiunilor de
audit public intern efectuate;

să primească, în mod exclusiv, rapoartele de audit public intern care sunt întocmite, urmare a misiunilor de audit
realizate la propria comună;

să hotărască, independent, asupra acţiunilor necesare implementării recomandărilor formulate în baza misiunilor de
audit public intern realizate.

Art. 7. - Comunele semnatare ale prezentului acord au următoarele obligaţii:

să respecte metodologia de audit public intern, respectiv documentarea temeinică, participarea la şedinţe, analiza şi
avizarea documentelor procedurale elaborate de auditorii interni şi să furnizeze, în scris sau verbal, informaţiile
solicitate;



să asigure accesul la date, informaţii şi documente auditorilor interni, în vederea atingerii obiectivelor misiunii de
audit public intern;

să asigure logistica necesară desfăşurării misiunilor de audit public intern, respectiv, încăperi adecvate, acces la
sistemele de comunicaţii şi tehnologia informaţiilor, furnituri de birou, precum şi alte mijloace materiale utile;

să elaboreze şi să transmită compartimentului de audit public intern planurile de acţiune necesare implementării
recomandărilor acceptate;

să informeze compartimentul de audit public intern cu privire la modul şi la gradul de implementare a
recomandărilor dispuse;

să furnizeze informaţiile solicitate de auditorii interni în vederea planificării misiunilor de audit public intern;

să estimeze costurile necesare realizării misiunilor de audit public intern solicitate în cursul exerciţiului financiar şi
să prevadă aceste angajamente în bugetul local;

să participe la convocările prevăzute la art. 5 lit. h).

CAPITOLUL IV

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC  INTERN

Art 8. - Compartimentul de audit public intern asigură realizarea activităţii de audit public intern la
comunele semnatare ale prezentului acord în baza unui plan de audit, aprobat de reprezentanţii legali ai acestora.

Art. 9. - în exercitarea activităţilor sale, compartimentul de audit public intern are următoarele atribuţii:

a) să elaboreze normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern din cadrul prezentului
acord, aprobate de toate comunele semnatare şi avizate, pentru conformitate, de Unitatea Centrală de Armonizare
pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);

b) să elaboreze proiectul planului anual de audit public intern în cooperare cu reprezentanţii comunelor semnatare
si să estimeze durata de realizare a fiecărei misiuni de audit public intern                 c) să efectueze, in condiţii de
calitate, misiunile de audit public intern pentru evaluarea sistemelor de management şi control intern specifice
entităţii publice:

d) să asigure monitorizarea realizării misiunilor de audit public intern, precum şi activităţile de supervizare a
acestora;

e) să raporteze rezultatele misiunilor de audit public intern, respectiv constatările, concluziile şi recomandările către
conducerile comunelor auditate;

f) să raporteze operativ şi exclusiv problemele şi iregularităţile constatate, către conducătorul entităţii publice
auditate;

g) să elaboreze raportul anual al activităţii de audit public intern pentru comunele semnatare ale prezentului acord;

h) să asigure confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor rezultate în urma activităţilor de audit public intern
desfăşurate.

Art 10. - Planificarea şi efectuarea misiunilor de audit public intern se realizează în mod echitabil pentru
toate comunele semnatare ale prezentului acord, în funcţie de misiunile solicitate si de resursele disponibile.

Art. 11. - Compartimentul de audit public intern asigură efectuarea misiunilor de audit public intern de
conformitate, de performanţă sau de consiliere, solicitate de către primarii comunelor semnatare ale prezentului
acord şi formulează recomandări şi concluzii pentru îmbunătăţirea activităţilor auditate.

CAPITOLUL V

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FINANCIARE ALE PĂRŢILOR



Art 12. - În vederea realizării în comun a activităţii de audit public intern, părţile susţin financiar
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea compartimentului de audit public intern.

Art. 13. - (1) Asigurarea evidenţelor privind activităţile desfăşurate, precum si costurile aferente acestora,
sunt în responsabilitatea Filialei Judeţene Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România, în calitate de entitate
organizatoare.

(2) Recuperarea costurilor prevăzute la alin. (1) se realizează prin plata cotei-părţi ce revine fiecărei comune
semnatare a prezentului acord, potrivit prevederilor art. 16.

Art 14. -(1) Cheltuielile care se decontează între Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei Comunelor din
România şi comunele semnatare ale prezentului acord sunt următoarele:

bunuri şi servicii:

cheltuieli de personal:

obligaţiile de plată, către bugetul de stat şi către celelalte bugete/fonduri, rezultate în urma acordării drepturilor de
personal:

cheltuielile privind deplasările auditorilor interni pentru realizarea misiunilor de audit public intern corespunzătoare
fiecărei comune:

alte cheltuieli, neprevăzute la lit. a) - d). stabilite prin înţelegerea dintre părţi şi/sau rezultate ca urmare a exercitării
atribuţiilor de auditor intern.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (I) sunt obligaţii de plată ale comunelor semnatare ale prezentului acord către
Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România.

Art. 15. - (1) Cheltuielile prevăzute la art. 14 necesare înfiinţării, organizării şi funcţionării
compartimentului de audit public intern se decontează în baza unor cote-părţi stabilite de comun acord de către
părţile semnatare ale prezentului acord, în urma determinării unui cost mediu lunar.

(2) Nivelul cotei-părţi:

se stabileşte pentru o lună şi nu poate fi fracţionat;

se rotunjeşte la 100 de lei în favoarea Filialei Judeţene Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România.

Art. 16. - (1) Comunele semnatare. pe întreaga durată de existenţă a prezentului acord, achită cota-parte,
după cum urmează:

până cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a ultimei luni a fiecărui trimestru pentru trimestrul următor.

ca excepţie de la prevederile lit. a), pentru perioada cuprinsă între data semnării prezentului acord şi sfârşitul
trimestrului respectiv. în termen dc trei zile lucrătoare de la data semnării.

(2) Obligaţiile de plată se achită de către comunele semnatare, potrivit prevederilor alin. (I).
fară a mai fi necesară emiterea vreunui document de către Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei Comunelor
din România.

(3) Pentru neplata la termen a obligaţiilor ce le revin, potrivit alin. (1). comunele semnatare
datorează majorări de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

4) Nivelul majorării de întârziere este cel prevăzut pentru obligaţiile fiscale cuvenite bugetelor locale.

Art. 17. - In cazul în care comuna semnatară nu achită cota- parte la termenele prevăzute la art. 16 alin. (1)
şi (2). Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România înaintează o notificare către comuna
respectivă, aceasta constituind titlu executoriu, fără îndeplinirea niciunei alte proceduri.



CAPITOLUL VI

CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE ŞI INCOMPATIBILITATE

Art. 18. - Informaţiile, datele şi documcntele utilizate de auditorii interni în cadrul desfăşurării misiunilor
de audit public intern sunt confidenţiale conform prevederilor normelor specifice şi Codului privind conduita
auditorului intern.

Art. 19. - Dosarul de audit public intern, inclusiv raportul de audit public intern, sunt comunicate şi puse la
dispoziţia exclusivă a primarului comunei unde a fost realizată misiunea de audit public intern.

Art. 20. - Prin clauza de confidenţialitate părţile semnatare ale prezentului acord, convin ca, pe toată durata
acestuia, dar şi după încetarea lui, să nu solicite de la personalul compartimentului de audit public intern date sau
informaţii care privesc oricare dintre celelalte comune implicate în acţiunea dc cooperare şi de care aceştia au luat
cunoştinţă în timpul exercitării misiunilor de audit public intern.

Art. 21. - Auditorii interni asigură confidenţialitatea datelor, a informaţiilor şi a documentelor între
comunele semnatare ale prezentului acord.

Art. 22. - Divulgarea unor date, informaţii sau documente de natură să aducă prejudicii comunelor
semnatare ale prezentului acord se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare

Art. 23. - (1) Auditorii interni nu pot fi desemnaţi să efectueze misiuni de audit public intern dacă sunt soţi,
rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu primarul, viceprimarul, secretarul sau administratorul public de
la nivelul comunei respective.

(2) Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în
mod potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern al entităţilor publice.

(3) Auditorii interni care au responsabilităţi în execuţia programelor şi proiectelor finanţate
integral sau parţial de Uniunea Europeană nu trebuie implicaţi în auditarea acestor programe.

(4) Auditorilor interni nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public intern în
sectoarele de activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod; această interdicţie se poate
ridica după trecerea unei perioade de trei ani.

(5) Auditorii interni, imediat după desemnare, au obligaţia de a întocmi o declaraţie pe
propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal, că nu se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute la
alin. (1-4).

CAPITOLUL VII

FORTA MAJORĂ ŞI LITIGIILE

Art 24. - (1) Niciuna dintre părţile prezentului acord nu răspunde de neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, dacă acestea sunt urmare a unui caz de forţă majoră.

(2) Forţa majoră constituie un obstacol de neînfrânt şi inevitabil şi provoacă imposibilitatea absolută de executare,
fiind neprevizibilă; sunt considerate ca forţă majoră, în sensul prezentului acord, împrejurări ca: război, revoluţie,
cutremur, marile inundaţii.

Art 25. - Nu se consideră caz de forţă majoră acel eveniment care îndeplineşte cumulativ condiţiile:

a) nu este adus la cunoştinţa părţilor semnatare ale prezentului acord, în cel mult trei zile lucrătoare de la producere:

b) există indicii că nu sunt luate toate măsurile posibile în vederea reducerii consecinţelor acestuia.

Art. 26. - Orice neînţelegere care decurge din interpretarea sau executarea prezentului acord este
soluţionată de părţile semnatare pe cale amiabilă.



Art. 27. - În cazul în care soluţionarea neînţelegerii pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul dintre părţile
semnatare ale prezentului acord se soluţionează de către instanţele de judecată competente, potrivit legii.

CAPITOLUL VIII

DURATA ŞI DESFIINŢAREA ACORDULUI DE COOPERARE

Art. 28. - Prezentul acord se încheie pe o durată nedeterminată şi intră în vigoare de la data semnării lui de
către reprezentanţii legali ai părţilor semnatare.

Art. 29. - Modificarea sau desfiinţarea prezentului acord, în cursul executării lui, se poate face numai
pentru motive obiective, întemeiate şi neimputabile părţilor, prin acordul de voinţă al acestora.

Art. 30. - Prezentul acord poate fi modificat prin acte adiţionale aprobate de reprezentanţii legali ai părţilor
acordului.

Art. 31. - (1) Calitatea unei comune de parte în prezentul acord poate înceta, în baza hotărârii consiliului
local adoptată în acest sens, numai după expirarea unei perioade de trei ani de la data de întâi ianuarie a anului
următor celui în care comunică Filialei Judeţene Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România hotărârea
respectivă.

(2) Pe parcursul perioadei prevăzute la alin. (1) comuna respectivă poate reveni asupra opţiunii de
încetare a calităţii de parte în prezentul acord, caz în care aceasta trebuie să comunice hotărârea consiliului local
prin care abrogă hotărârea prevăzută la alin. (1).

CAPITOLUL IX

DISPOZIŢII FINALE

Art. 32. - (1) Anual, părţile prezentului acord se reunesc pentru:

a) efectuarea analizei rezultatelor executării acordului;

b) stabilirea de măsuri privind eficientizarea activităţii de audit public intern;

c) aprobarea planului anual de audit public intern;

d) stabilirea cotei-părţi lunare datorate de comunele semnatare.

(2) Măsurile prevăzute la alia (1) lit. b) - d) se adoptă cel mai târziu în luna noiembrie a anului
curent pentru anul următor.

(3) In cazul în care măsurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) nu sunt luate până la expirarea
termenului prevăzut la alin. (2). pentru anul următor:

a) se aplică planul anual dc audit public intern pentru anul curent;

b) cota-parte datorată de comunele semnalare este cu 10% mai mare decât cea pentru anul curent.

(4) Dezbaterile din reuniunile prevăzute la alin. (1) se cuprind într-un proces-verbal şi se semnează
de către reprezentanţii legali prezenţi ai părţilor semnatare ale prezentului acord.

(5) Măsurile prevăzute la alin. ( I) lit. b) – d) se adoptă cu votul majorităţii reprezentanţilor legali ai
comunelor semnatare ale prezentului acord şi devin obligatorii pentru toate părţile, inclusiv pentru comunele care nu
au fost reprezentate sau ai căror reprezentanţi legali au votat împotriva măsurilor respective.

Art. 33. - Prezentul acord, prin act adiţional:



a)  poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor părţilor semnatare ale acordului;

b) se modifică oricând pe durata existenţei sale, ca urmare a evenimentelor legislative intervenite asupra actelor
normative care au stat ia baza adoptării lui.

Prezentul acord de cooperare a fost încheiat în............exemplare, toate identic egale din punct de vedere
juridic, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară, astăzi data de ..............

SEMNĂTURILE REPREZENTANŢILOR PĂRŢILOR

L.

S.

PREŞEDINTELE FILIALEI JUDEŢENE

1.Semnătura

2.Data semnăturii

3.Înregistrat sub nr.

L.

S.

PRIMARUL COMUNEI B1

1.Semnătura

2.Data semnăturii

3.Înregistrat sub nr.

L.

S.

PRIMARUL COMUNEI B2..etc

1.Semnătura

2.Data semnăturii

3.Înregistrat sub nr.

APROB, PREŞEDINTELE FILIALEI JUDEŢENE

1.Prenumele şi numele

2.Semnătura

3.Data aprobării



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea aderării comunei BĂIŢA DE SUB CODRU
la  Asociaţia Proprietarilor de terenuri agricole şi forestiere

“ŢARA CODRULUI”

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

Având în vedere prevederile OG nr. 21/2001 privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale,modificată şi completată prin Legea nr. 515/2002;

Având în vedere prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare;

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională  în
administraţia publică locală;

In temeiul prevederilor art.124, a art.36 , alineat 2 litera “c” 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 MARAMUREŞ;

H O T A R A S T E :

Articolul 1.- Se aproba aderarea comunei Băiţa de sub Codru la Asociaţia proprietarilor
de terenuri agricole şi forestiere,”ŢARA CODRULUI”.

Articolul 2. Primarul comunei Băiţa de sub Codru,domnul GHIŢĂ GHEORGHE ,cu
domiciliu în localitatea Băiţa de sub Codru nr. 266 legitimat cu CI seria MM nr. 307800 CNP
1520521243671,se împuterniceşte pentru semnarea actelor necesare încheierii actului de asociere.

Articolul  3.- Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunică;
- Institutiei Prefectului Judetului Maramures
- Asociaţiei proprietarilor de terenuri forestiere şi agricole .

PRESEDINTE DE SEDINTA,

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru
la 22.04.2010.

Nr.17 Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

TRAIAN DRAGOŞ
Notă ; Prezenta  Hotărâre a fost a probat cu 11 voturi pentru, impotriva  0  , abtineri  0
Numar consilieri în funcţi . 11
Prezenti .11



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului  activităţilor autofinanţate

„ Cămin cultural „pe anul 2010.

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 2010 ce cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 40 mii lei .
Articolul 2. Veniturile căminului cultural se compun din :

- Încasări din activitatea proprie 7 mii lei.
- Subvenţii de la bugetul local 33 mii lei

Articolul 3. Cheltuielile bugetului căminului cultural se prezintă astfel:
- Cheltuieli de personal 23 mii lei
- Cheltuieli materiale şi de servicii 17 mii lei .

Articolul 4.Tarifele pentru închirierea spaţiilor , mobilierului şi veselei
căminului cultural pe anul 2010 rămân la nivelul anului 2009 .

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

BENCIU VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
La 25.02.2010
Nr.6 .
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” pe anul 2010,precum şi a
devizului de venituri şi cheltuieli pentru pădurile  comunale pe anul 2010.

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 vedre devizul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, cu privire la administrarea pădurilor
apaţinând comunei Băiţa de sub Codru,deviz prezentat de către Ocolul Silvic ULMENI;

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

2010 care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 31 mii lei .
Articolul 2. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Serviciul de salubrizare “ pe anul

2010 se compun din :
- Venituri încasate din activitatea curentă 31 mii lei.

Articolul 3. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Serviciul de salubrizare  “ pe anul
2010 se compun din :

- Prestării servicii colectare şi depozitare 24 mii lei
- Cheltuieli materiale şi servicii 7 mii lei

Articolul 4. Taxele  ce se percep pentru colectarea deşeurilor menajere sunt cele stabilire prin
HCL nr. 29/2009.

Articolul 5. Se aprobă Devizul de venituri şi cheltuieli  pe anul 2010  pentru activitatea de
administrare “Păduri comunale”,care cuprinde atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli suma de
52 mii lei.

-Venituri totale încasate de valorificarea masei lemnoase 52 mii lei
- Cheltuieli total 52 mii lei

din care;
-Cheltuieli  ptrivind pauza şi admninistrarea pădurii 44 mii lei
- Alte cheltuieli 8 mii lei

Articolul 6 . Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Trezoreriei Ulmeni
-Compartimentului financiar contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA
BENCIU VASILE

Contrasemnat
Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 25.02.2010.
Nr.7.
Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti  11.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  11  voturi pentru, 0 impotriva,  0abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind revocarea hotărârii nr. 33/2009 cu privire la modificarea contractului de
administrare-întreţinere păşuni comunale.

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 Ordinul comun MADR/MAI nr. 541/2009,pentru modificarea şi
completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel
naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi
pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003

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. Hotărârea nr. 33/2009 cu privire la 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”,se revocă.

Articolul 2. Prevederile actului adiţional nr. 1/28.04.2009 la contractul nr. 1005 din 9
mai 2008,rămân valabile,sens în care administrarea şi întreţinerea celor trei trupuri de păşune revine
numai asociaţiei crescătorilor de animale “BĂIŢANA”.

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
VANCA   VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 17.05.2010.
Nr. 18.
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru.Voturi împotrivă 0 ,abţineri 0 .

Consilieri prezenţi  10 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul fiscal 2011

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,cu modificarile

si completarile ulterioare ;
- prevederile Hotărârii Guvernului 956/2009 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile

impozabile , impozitele şi taxele locale, şi alte taxe asimilate acestora , precum şi pentru amenzile aplicabile
incepand cu anul fiscal 2010 ;

- titlul IX din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003,cu modificările şi completările
ulterioare;

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, referatul  de specialitate al
compartimentului - impozite şi taxe- ,avizul comisiei de specialitate „ buget finanţe „ din cadrul Consiliului
local al comunei , precum şi avizul secretarului comunei;

Avand  în vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal;

În temeiul art. 36 alineat 2 litera „b” aliniatul 4 litera „c” şi art. 45 şi a art.115 aliniatul 1 litera
”b” din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale , cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Băiţa de sub Codru,întrunit în şedinţă ordinară în data de 24
noiembrie 2010;

HOTĂREŞTE:
Articolul . 1

Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2011, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în tabloul cuprinzând

valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile
incepand cu anul fiscal 2011, 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 acorda numai contribuabililor persoane fizice care achita integral creantele
bugetare locale cu care figureaza in evidentele fiscale pana la 31 martie 2011, inclusiv, se stabilesc astfel :

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

Articolul. 3
(1)Pentru anul 2011 se stabilesc taxele speciale (art.282) si contributiile,respectiv:

a) taxe percepute pentru eliberarea unor acte pe baza documentelor detinute,conform anexei nr.2
la prezenta hotarare;

b) taxele percepute la Caminele culturale, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare;
c) taxa perceputa in anul 2011 pentru salubrizare, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
(2) Pentru anul 2011 se stabilesc taxele anuale pentru vehicole lente (art.283,al.3) conform

anexei nr.5 la prezenta hotarare
Articolul .4

Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în
cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul fiscal 2011,se ia în calcul delimitarea
zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Băiţa de sub Codru nr.32/2010

Articolul . 5
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul . 6
Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare si se comunica la:

-Institutia Prefectului Judetului Maramures
-Compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe locale

PRESEDINTE DE SEDINTA,
POP ZAMFIR

CONTRASEMNAT:
Secretarul comunei,

DRAGOŞ  TRAIAN
Băiţa de sub Codru
La 24 noiembrie 2010.
Nr.33.

Nr.total consilieri în funcţie 11, 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 infiinţarea POLITIEI  LOCALE

Având în vedere prevederile articolului 3 aliniatul 1 , a art.4 alineatul 1 şi  3 şi
prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 a politiei locale;

Avand in 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 alineatul 2 literele “a-b” alin 3 lit.b,alin 6 lite a
puinctul 7  art. 45 şi art 115 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 infiintarea POLIŢIEI LOCALE în comuna BĂIŢA DE

SUB CODRU,începând cu data de 1 ianuarie 2011, structură fără personalitate juridică, ca un
compartiment funcţional în cadrul aparatului  de specialitate al primarului.

Articolul 2. Modul de organizare,structura funcţională,statul de funcţii,numărul
de posturi şi categoriile de personal încadrat , se vor stabilii odata cu aprobarea Regulamentului
de organizare si functionare a POLIŢIEI LOCALE,regulament ce se va adopta pe baza
regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

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

1.GHIŢĂ GHEORGHE        primar presedinte
2.CUREU LUDOVIC sef. post politie membru
3.POP ZAMFIR poliţist local                membru
4.DRAGOŞ   TRAIAN         secretar al comunei membru
5.GHIŢ VASILE consilier membru
6.SABOU VASILE consilier membru
7.BANCOŞ ROMULUS consilier membru
Articolul 4 . Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică ;
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Postului local de Politie
- Membrilor comisiei locale de ordine publică

PRESEDINTE DE SEDINTA
SABOU   VASILE

Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La16.12.2010
Nr. 36.

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



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea numărului persoanelor cu handicap
care beneficiază de indemnizaţie începând cu luna  august 2010.

Având în vedere prevederile art.34,art.41 punctul 3 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 cererea depusă de către a persoană prin care solicită încadrarea în
funcţia de asistent personal pentru  un copil  ce este încadrat în gradul de „handicap grav cu asistent
personal”

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,adoptă prezenta ;
HOTĂRÂRE:

Articolul 1. Începând cu data de 09.08.2010 , numărul persoanelor care  au optat pentru
indemnizaţie este de 5 iar al asistenţilor personali rămâne la 6.

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

VANCA VALENTIN

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
11.08.2010.
Nr. 25.

Notă:  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru ,0 voturi  împotrivă şi 0
abţineri.Numărul  consilierilor  prezenţi fiind de  10 ,din totalul de 11 în funcţie.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea achiziţionării unor suprafeţe de teren în localitatea SALSIG  precum şi
pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru în vederea proiectării şi executării unor lucrări privind

alimentarea cu apă potabilă 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 proiectul  şi contractul de execuţie a lucrărilor privind realizarea
aducţiunii  de apă potabile în comuna Băiţa de sub Codru,proiect finanţat în baza OG. 7/2006.

In temeiul prevederilor articolelor  36 alineat 2 literele „b”,alin 4 litera „d”, a art. 45
aliniat 3,a art.123 alin 1 şi a art.115 aliniat 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 aprobă cumpărarea unei suprafeţe de teren în localitatea SĂLSIG judeţul Maramureş
în vederea realizării unor lucrări de proiectare şi execuţie pentru forarea unor puţuri de apă ,în vederea
realizării   aducţiunii de apă potabilă în comuna BĂIŢA DE SUB CODRU.

Art. 2. Se aprobă cumpărarea unor suprafeţe de teren în localitatea Urmeniş precum şi în
localitatea Băiţa de sub Codru pentru amplasarea bazinelor de apă şi a staţiilor de pompare în vederea
executării unor lucrării privind alimentarea cu apă potabilă în comuna Băiţa de sub Codru.

Art. 3. Contravaloarea  cumpărării acestor suprafeţe de teren se v-a achita din bugetul local.
Art. 4. Primarul comunei este  împuternicit pentru aducerea  la îndeplinire a prezentei

hotărârii,privind identificarea terenului,negocierea  preţului în încheierea formalităţilor necesare
întabulării acestuia.

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Compartrimentului financiar- contabil

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BENCIU VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 25 februarie 2010.
Nr. 8.
Notă:
Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de  11  voturi pentru, 0  impotriva,  0 abtineri.
Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti  11.
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