
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea  chiriei percepute de primaria

Băiţa de sub Codru pentru spatiile inchiriate din sediul propriu, începând cu anul  2011
şi închirierea prin licitaţie a unor spaţii din domeniul privat.

Având în vedere prevederile  Legii nr. 263/2006 privind finanţele publice locale;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei,referatul viceprimarului

comunei,avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local precum şi avizul secretarului comunei;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1993 privind proprietatea publică şi regimul juridic al

acesteia,cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 litera “ c” alin 5 litera “a” şi a art. 45,art.115

alin 1 litera „b”art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial
al României nr. 104 din 23 aprilie 2001,republicată în MO al României nr. 123 din 20 februarie 2007;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se stabileşte tariful minim al chiriei pentru spatiile inchiriate situate în

sediul Consiliului local ,precum şi pentru terenurile aferente scestora, la următoarele nivele :
A. Pentru chiriaşi ce au calitatea de agent economic :

a. Spatii destinate desfăşurării activităţii  şi birouri 8 lei/mp/lună
b. Anexe ( căi de acces , spaţii de depozitare etc) 3 lei/mp/an
c. curţi 1 lei/mp/an

B. Pentru chiriaşi instituţii
a. Spatii destinate desfăşurăii activităţii 4 lei/mp/lună
b. Anexe ( căi de acces , spaţii de depozitare etc. ) 2 lei /mp/an
c. Curţi 1 lei /mp/an

Art. 2. Nivelul chiriei  stabilite prin prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1.10.2011.
Art. 3. Se aprobă închirierea prin licitaţie a unor spaţii din cladirea dispensarului uman în

vederea desfăşurării activităţii de farmacie.Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 1 euro/mp.
Art. 4 Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil
- Instituţiilor şi agenţilor economici interesaţi.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

SABOU VASILE Contrasemnat
Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 28 februarie 2011
Nr.13.

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la alocarea sumelor necesare achiziţionării unor suprafeţe de teren în localitatea
SALSIG ,Asuaju de jos precum şi pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru în vederea
executării proiectului de alimentarea cu apă potabilă în comuna Băiţa de sub Codru,precum
şi pentru achiziţionartea unor terenuri pe care sunt amplasate instituţii publice din
comuna,respectiv Cămin cultural şi Scoala genrerală

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 referatul  compartimentului de urbanism   din cadrul aparatului
de specialitate a primarului comunei şi ţinând cont de HCL  Băiţa de sub Codru nr. 8/2010;

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,

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/2002 cu privire la proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia;

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 alocarea sumelor necesare achiziţionării unor suprafeţe de teren  în
localitatea SALSIG ,Asuaju de jos precum şi pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru în
vederea executării proiectului de alimentarea cu apă potabilă  în comuna Băiţa de sub
Codru,conform anexei nr. 1care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă alocarea sumelor necesare pentru achiziţionarea unor terenuri pe care
sunt amplasate instituţii publice din comuna,respectiv Cămin cultural şi Scoala
generală,conform  anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Preţurile menţionate în tabelele alăturate sunt cele negociate de către primarul
comunei cu proprietarii  ţinându-se cont de valoarea locală de circulaţie a terenurilor.

Art. 4. Contravaloarea  cumpărării acestor suprafeţe de teren se v-a achita din bugetul
local.

Art. 5. Primarul comunei este  împuternicit pentru aducerea  la îndeplinire a prezentei
hotărârii prin încheierea contractelor de vânzare cumpărare şi a tuturor formalităţilor necesare
întabulării acestor terenuri.



Art. 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Compartrimentului financiar- contabil
-Biroului Notarului Public
-Proporietarilor de teren

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP DUMITRU

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 10 AUGUST 2011.
Nr. 27 .
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
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la rectificarea bugetului  activităţilor autofinanţate din venituri proprii

„Serviciul de salubrizare a comunei”-

pe anul 2011.

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

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

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se majorează bugetul activităţii autofinanţate “Serviciul de salubrizare “ pe
anul 2011 atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli suma de 12 mii lei .

Articolul 2. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Serviciul de salubrizare “ pe anul
2011 se compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă + 12 mii lei.
Articolul 3. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Serviciul de salubrizare  “ pe

anul 2011 se compun din :
- Prestării servicii colectare şi depozitare + 12 mii lei

Articolul 4 . Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Trezoreriei Ulmeni
-Compartimentului financiar contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP  ZAMFIR

Contrasemnat
Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 30.11.2011.
Nr.37.
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 scutirii sau reducerii de la plata unor impozite şe taxe locale restante  unor
persoane fizice şi scutirea de la plata unor penalităţii de întârzire pentru unele persoane  juridice

Având în vedere cererile depuse de către persone fizice şi juridice cu privire la scutirea sau
reducerea de la plata unor debite restante reprezentând impozite şi taxe locale,precum şi la scutirea
de la plata unor penalităţii de întârziere ;

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

Având în vedere prevederile  legii nr. 571/2003 - Codului Fiscal- şi a Codului de procedură
fiscală cu modificările şi completările ulterioare ; .

In temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 litera “ b”alin 4 litera”c” , art. 45 şi a art.
115 aliniatul 1 litera “b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie  2007 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă scutirea de la plata restantă a unor penalităţi şi majorării de
întârziere la  impozite şi taxe locale,pentru persoanele fizice menţionate în anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre.

Articolul 2. Se aprobă scutirea de la plata unor penalităţi şi a  majorărilor de
întârziere la impozite şi taxe locale ,pentru persoanele juridice menţionate în anexa nr. 2 la
prezenta hotărâre.

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

-Instituiţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Compartimentului  impozite şi taxe locale
-Persoanelor din anexa nr. 1 şi 2

PRESEDINTE DE SEDINTA

BANCOŞ ROMULUS

Contrasemnat Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 26.04.2011.
Nr.16.

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru.Voturi împotrivă1 ,abţineri
1.Consilieri prezenţi  11 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la utilizarea unor sume din  excedentul bugetar.

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 5 mii lei din  excedentul bugetar în vederea
achitării  contravalorii unor prestaţii,după cum urmează;

1. Suma de 5 mii lei pentru lucrării de aducţiune de apă potabilă în comuna Băiţa de
subCodru”-diriginte de şantier-70.11.05.01.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP DUMITRU

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 23.06.2011.
Nr. 23.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri,din numărul  de 11 consilieri
în funcţie .
Consilieri prezenţi 9 .



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la utilizarea  unor sume din excedentul bugetar.

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. 2 punctul 35,art.58 punct 1 litera”a” din legea nr.
273/2006, privind  finantele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;

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

Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2006 cu privire la achiziţiile publice:
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 21 000 lei din excedentul bugetar pe anul
2010 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pentru următoarele obiective;

- « Reabilitarea şi modernizarea  DC 90- A Băiţa de sub Codru –Băseşti suma de
18600 lei în vederea întocmirii Studiului de fezabilitate.

- « Alimentare cu apă », suma de 2400 lei pentru achitarea  contravalorii prestări-
servicii  diriginte de şantier .

Articolul 2. 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

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 27.01.2011.
Nr.6 .
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 .



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la validarea  unui mandat de consilier

Având în vedere încetarea unmui mandat de consilier şi rămânerea  unui loc  vacant
de consilier pe listele formaţiunii PIN;

Având în vedere comunicarea nr. 14/27.09.2011 a formaţiunii PIN filiala Maramureş
cu privire la calitatea de membru a acestei formaţiuni a domnului ROGOZ IONEL ,membru
supleant pe lista PIN în urma alegerilor locale din 1 iunie 2008;

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

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

In temeiul prevederilor articolului 31 şi a art. 115 alin 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 :

Art.1 . Se validează mandatul de consilier a domnului ROGOZ IONEL, supleant pe
lista PIN.

Art.2.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş ;
- Domnului ROGOZ IONEL-Băiţa de sub Codru nr. 112.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

POP   ZAMFIR
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 27.09.2011.
Nr.30.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAIATA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la încetarea mandatului de consilier local

a domnului consilier ROATIŞ VASILE

Avand în vedere prevederile seţiunii nr. 4 din Legea 161-2003 referitoare la
incompatibilităţile pentru aleşii locali;

Având în vedere prevederile  art.9 aliniatul 2 litera”d”,aliniatul 3 şi a art.12 din legea nr.
393/2004,privind Statutul Aleşilor Locali;

In temeiul prevederilor articolului 26 alineatul 1,a art.40 alin 1 ,  a art. 45 alin 1 şi a art.
115 lietera b din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Mandatul de  consilier local  al domnului ROATIŞ VASILE-consilier PIN
încetează  ca urmare a absentării nemotivat de la 4 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului local.

Articolul 2.Se declară vacant mandatul de consilier local al comunei BAITA DE SUB
CODRU, urmând ca în prima şedinţă de consiliu să fie validat primul supleant de pe lista  PIN.

Articolul 3.Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrative în
termen de 10 zile de la comunicare.

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

- Istituţiei Prefectului Judetului Maramures
- Domnului ROATIŞ VASILE-Băiţa de sub Codru nr.346.

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP DUMITRU
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
10.08.2011
Nr.28

Nr.total consilieri în funcţie  11 , prezenti  10.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de   10 voturi pentru,  __0__  impotriva,  __0___  abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea modificării organigramei si a statului de funcţii pentru

aparatul de specialitate al primarului comunei BĂIŢA DE SUB CODRU.

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

Având în vedere HCL nr.26/2010 cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii  pentru aparatul de specialitate al primarului comunei,adoptată în baza OUG 63/2010;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin (2) lit. a), 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,întrunit în
şedinţă ordinară în data de 27 ianuarie 2011, adopta prezenta,

HOTĂRÂRE :

Art. 1. – Se aprobă modificarea organigramei aparatului de specialitate al
primarului comunei Băiţa de sub Codru,prin redefinirea compartimentului de dezvoltare
locală cu denumirea de consilier personal al primarului , conform anexei nr.1 care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. – Se aprobă modificarea statului de functii pentru  aparatul de specialitate
al primarului comunei Băiţa de sub Codru, prin redefinirea compartimentului de
dezvoltare locală în aceea de consilier personal al primarului, 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;
- Compartimentului financiar-contabil ;
- Primarului comunei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SABOU  VASILE
Avizat pentru legalitate

Secretar,
Dragoş   Traian

Băiţa de sub Codru,
la 27 ianuarie 2011.
Nr.10.

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 .



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea elaborarii studiului de necesitate si oprtunitate pentru

proiectul de - Energie verde –finantabil in cadrul POSCCE axa 4.2.:
Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea unei capacitati de producere a energiei
electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile:a biomasei, a
resurselor hidroenergetice, solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a
altor surse regenerabile de energie.-

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, avizul comisiilor pe
domenii de specialitate din cadrul Consiliului local precum si avizul secretarului comunei;

Avand in vedere necesitatea elaborarii studiului de necesitate si oprtunitate pentru
proiectul de - Energie verde –finantabil in cadrul POSCCE axa 4.2.: Sprijinirea investitiilor in

modernizarea si realizarea unei capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin
valorificarea resurselor energetice regenerabile:a biomasei, a resurselor hidroenergetice,
solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor surse regenerabile de
energie.-

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finantelor publice locale, completata;
In temeiul prevederilor art. 36 alineat 2, litera”b” , alineatul (4) litera „d”,art.45 si art. 115

alineat (1) litera „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată si
completata;

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

H O T Ă R A R E  :

Articolul  1.- Se aproba elaborarea studiului de necesitate si oprtunitate pentru
proiectul de - Energie verde –finantabil in cadrul POSCCE axa 4.2.: Sprijinirea investitiilor in
modernizarea si realizarea unei capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin
valorificarea resurselor energetice regenerabile:a biomasei, a resurselor hidroenergetice,
solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor surse regenerabile de
energie.-

Articolul 2.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
domnul , primarul comunei.-



Articolul. 3.- Prezenta  hotărâre se aduce la conoştiinţă publică prin afişare şi se
comunică la; -Institutia Prefectului judeţului Maramureş.

-Primarul comunei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP DUMITRU
Contrasemnat:

Secretarul comunei
Dragoş Traian

Băiţa de sub Codru
la  08.07.2011.

Nr. din 10 august  2011

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



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.1275/2011 ;
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 2011 se majoreaza atat
la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 81 mii lei după cum urmează:

VENITURI TOTAL + 81.000 lei
din care;

Sume defalcate din TVA + 81.000 lei
CHELTUIELI TOTAL + 81.000 lei
-cheltuieli  de capital + 81.000 lei
din care:

-alimentare cu apă potabilă 70.02.05.01 +   81.000           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

ROGOZ IONEL
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 27.12.2010

Nr. 39 .
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  11 voturi 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 2011

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 HCJ Maramure; nr. 74/2011 precum şi HGR nr. 649/2011;
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 2011 se majoreaza atat la partea de
venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 50 mii lei după cum urmează:

VENITURI TOTAL + 50 mii lei
Din care;

- Sumer defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor + 50 mii lei

CHELTUIELI TOTAL +   50 mii lei
-din care;

-Bunurii şi servicii 51.02.00 + 20 mii lei
-Învăţământ 65.02.20 + 10 mii lei

-Asistenţă  socială               68.02.57                         +   20 mii 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
POP DUMITRU

Contrasemnat
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 08.07.2011

Nr.24.
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 2011

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.20657/2011 a  DGLU din cadrul MDRT,prin care sau repartizat alocaţii
bugetare  în vederea finanţării programului de reabilitare 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 2011 se majoreaza atat la partea de
venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 40 mii lei după cum urmează:

VENITURI TOTAL + 40mii lei
Din care;

-Finanţare cheltuieli  de reabilitare drum comunal + 40 mii lei

CHELTUIELI TOTAL + 40 mii lei
-din care;

-Bunurii şi servicii 84.02.20 + 40 mii 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

POP DUMITRU
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 23.06.2011

Nr.22.
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru.Voturi împotrivă 0 ,abţineri 0.

Consilieri prezenţi  9 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 2011

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 :

Art. 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2011   se modifică la partea de
cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol cu suma de 17,5 mii lei după cum urmează:

Reducere Capitolul 51.20.02 - 2,5 mii lei
Reducere Capitolulu 70.05.50 -15 mii lei
Suplimentare Capitolul 51.20.06.01 +2,5 mii lei
Suplimentare Capitolul 70.20.30.30 +15 mii lei

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP ZAMFIR
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 27.09.2011

Nr.33 .
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  11 voturi pentru 0 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 2011

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 Hotărârile Consiliului Judeţean Maramureş  numerele 13-14/2011;
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 2011 se  majoreaza atat la partea
de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 276 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: + 276 mii lei
- Venituri 04.02.01 -cote din impozit pe venit +   66 mii lei
- Cote defalcate din impozit 04.02.04 -pentru echilibrare + 108 mii lei
- Sume defalcate din TVA 11.02.06-pentru echilibrare + 92 mii lei
- Sume defalcate din  TVA 11 .02.05- pentru drumurii comunale + 10 mii lei

-Cheltuieli total + 276 mii lei
din care;

-cheltuieli de capital 70.02.71-alimentare apă + 125 mii lei
-cap. 84.02.20-bunuri şi servicii + 85 mii lei
-cap.65.02.00 -bunuri şi servicii.-învăţământ + 13 mii lei
-cap.51.02.20-bunuri şi servicii -primărie + 45 mii lei
-cap. -cheltuieli materiale bibliotecă + 3 mii lei
-cap. -cheltuieli materiale cămin cultural + 5 mii lei
Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare 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 28.02.2011

Nr. 12 .
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 2011

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 HGR.192/2011,privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din TVA
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 2011 se  majoreaza atat la partea
de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 1271 mii lei după cum urmează:

Veniturii total: +1271 mii lei
din care : -Suvenţii + 2 mii lei

- Sume defalcate din  TVA 11 .02.07- +1269 mii lei
Cheltuieli total: +1271 mii lei

din care:
-Cheltuieli de capital 70.02.71 -alimentare apă +1269 mii lei

-Ajutor social + 2 mii lei
Art.2.Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru se modifică atât la partea de venituri cât şi

la partea de cheltuieli prin tranferarea sumei de 24 mii lei  din trimestrul I în trimestrul II,după cum urmează;
Trim I Trim II

Venituri : -Sume defalcate din TVA -24 mii lei + 24 mii lei
Cheltuială:-Cheltuieli de personal -24 miilei + 24 mii lei

Art.3.Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru se modifică atât la partea de venituri cât şi
la partea de cheltuieli prin tranferarea sumei de 2 mii lei  din trimestrul II în trimestrul I,după cum urmează;

Trim I Trim II
Venituri:Veniturii proprii +2 mii lei - 2 mii lei
Cheltuială: bunuri şi servicii-iluminat +2 mii lei -2  mii lei

Art. 4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica ;
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA

BANCOŞ ROMULUS CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 24.03.2011

Nr. 14.
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 2011

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 HGR.192/2011,privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din TVA
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 2011 se  majoreaza atat la partea
de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 1269 mii lei după cum urmează:

Venituri : - Sume defalcate din  TVA 11 .02.07- +1269 mii lei
Cheltuieli -Cheltuieli de capital 70.02.71 -alimentare apă +1269 mii lei

Art.2.Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru se modifică atât la partea de venituri cât şi
la partea de cheltuieli prin tranferarea sumei de 24 mii lei  din trimestrul I în trimestrul II,după cum urmează;

Trim I Trim II
Venituri : -Sume defalcate din TVA -24 mii lei + 24 mii lei
Cheltuială:-Cheltuieli de personal -24 miilei + 24 mii lei

Art.3.Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru se modifică atât la partea de venituri cât şi
la partea de cheltuieli prin tranferarea sumei de 2 mii lei  din trimestrul II în trimestrul I,după cum urmează;

Trim I Trim II
Venituri:Veniturii proprii +2 mii lei - 2 mii lei
Cheltuială: bunuri şi servicii-iluminat +2 mii lei -2  mii lei

Art. 4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica ;
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA

BANCOŞ ROMULUS CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 24.03.2011

Nr. 14.
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 PROIECT
CONSILIUL LOCAL HOTARARE

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 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 HGR.192/2011;
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 2011 se  majoreaza atat la partea
de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 1271 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: +1271 mii lei
- Venituri 04.02.01 -cote din impozit pe venit +      2 mii lei
- Sume defalcate din  TVA 11 .02.07- pentru alimentare apă +1269 mii lei

-Cheltuieli total + 1271 mii lei
din care;

-cheltuieli de capital 70.02.71-alimentare apă + 1269 mii lei
-cap.70.02.00-bunuri şi servicii + 2 mii lei
Art.2.Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru se modifică atât la partea de venituri cât şi

la partea de cheltuieli prin tranferarea sumei de 24000 lei  din trimestrul I în trimestrul II,după cum urmează;
Trim I Trim II

-Sume defalcate din TVA -24000 lei +24000 lei,
din care:

-cheltuieli de personal -24000 lei +24000 lei
Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica ;

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA

BANCOŞ ROMULUS CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 24.03.2011

Nr. _____ .
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  ____ voturi pentru.Voturi împotrivă ____ ,abţineri

____.Consilieri prezenţi  _____ 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 2011

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.492/2011 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş emisă în
baza OUG 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de statr pe anul 2011;

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 2011 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 33 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: +33 mii lei
- Sume defalcate din TVA +33 mii lei

-Cheltuieli total +33 mii lei
-Cheltuieli de personal +33 mii lei

(finanţarea cheltuielilor cu drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap)
Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare 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 30.11.2011

Nr.36 .

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 2011

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 Hotărârea nr.115/2011 a Consiliului Judeţean Maramureş,pentru asigurarea finanţării
programului „Lapte –corn,fructe proaspete în şcoli şi alte măsuri adiacente”;

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 2011 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 15 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: +15 mii lei
- Venituri –sume defalcate din TVA -(cod 11.02.01) +15 mii lei

-Cheltuieli total +15 mii lei
-Cheltuieli învăţământ (65.02.57) +15 mii lei

-programului („Lapte –corn,fructe proaspete în şcoli şi alte măsuri adiacente”)
Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare 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 27.10.2011

Nr.34 .
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.



Anexa nr. 1 la hotararea
Consiliului Local nr.9/2011.

Limitele minime
ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce
depasesc cantitativ categoriile de bunuri din lista bunurilor considerate
de stricta necesitate pentru nevoile unei familii.

Bunuri mobile necesare intr-o
Gospodarie

Limitele stabilite / buc
- Lei -

1.masina de gatit(aragaz cu 4 ochiuri) 640
2.frigider 800
3.combina frigorifica 1000
4.congelator 1200
5.masina de spalat automata 1000
6.masina de spalat neautomata 500
7.aspirator de praf 337
8.televizor color 1139
9.video (DVD player) 945
10.radiocasetofon dublu casete 379
11.telefon mobil 300
12.calculator personal 2000
13.drujba 924

Veniturile potentiale provenite din vanzarea
terenurilor si din valorificarea culturilor agricole

Limitele stabilite / ha
- lei -

1.terenuri arabile 14300
2.teren intravilan 30000
3.teren forestier 20000
4.pasuni 10000
5.fanete 12000
6.vii nobile -
7.culturi agricole –UM-venit net/ha/an
-grau 129
-porumb 108
-fasole 117
-orz 149
-floarea soarelui 101
-cartofi 850
-pepeni 200
-sfecla 242
-vie -
-struguri de masa -
-struguri de vin 300
-tutun -
-soia 125
8.livezi 600
9.legume 1000



Categorii de animale : Limite stabilite / buc
- lei -

1. bovine :vaci,bivolite(in lactatie),boi,bivoli,
2. vitei pana la 6 luni ; taurasi

1000
600

3.porcine :porci la ingrasat ; scroafe cu purcei 350
4.ovine :  oi , miei 140
5.caprine : tineret caprin 150
6.cabaline : cai , magari , catari 1700
7.pasari : rate,gaini ;gaste ;curci ;bibilici 27
8.familii de albine 150
9.iepuri de casa 40

Băiţa de sub Codru
la 27 ianuarie 2011.



ANEXA nr.1
La Hotararea C.Local nr.7/2011

1.Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
aplicabile în anul fiscal 2011

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Numărul axelor şi masa totală

maximă autorizată
Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate exclusiv în operaţiunile de

transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate în operaţiunile de

transport intern şi internaţional
Vehicule cu
sistem de
suspensie

pneumatică sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

Vehicule cu
sistem de
suspensie

pneumatică sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

I Vehicule cu două axe
1 Masa de cel puţin 12 tone,

dar mai mică de 13 tone
0 133 0 133

2 Masa de cel puţin 13 tone,
dar mai mică de 14 tone

133 367 133 367

3 Masa de cel puţin 14 tone,
dar mai mică de 15 tone

367 517 367 517

4 Masa de cel puţin 15 tone,
dar mai mică de 18 tone

517 1.169 517 1.169

5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169 517 1.169
II Vehicule cu 3 axe

1 Masa de cel puţin 15 tone,
dar mai mică de 17 tone

133 231 133 231

2 Masa de cel puţin 17 tone,
dar mai mică de 19 tone

231 474 231 474

3 Masa de cel puţin 19 tone,
dar mai mică de 21 tone

474 615 474 615

4 Masa de cel puţin 21 tone,
dar mai mică de 23 tone

615 947 615 947

5 Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone

947 1.472 947 1.472

6 Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mică de 26 tone

947 1.472 947 1.472

7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 947 1.472
III Vehicule cu 4 axe

1 Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone

615 623 615 623

2 Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mică de 27 tone

623 973 623 973

3 Masa de cel puţin 27 tone,
dar mai mică de 29 tone

973 1.545 973 1.545

4 Masa de cel puţin 29 tone,
dar mai mică de 31 tone

1.545 2.291 1.545 2.291

5 Masa de cel puţin 31 tone,
dar mai mică de 32 tone

1.545 2.291 1.545 2.291

6 Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291



2.Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (5) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
aplicabile în anul fiscal 2011

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă
autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor şi masa totală
maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate exclusiv în operaţiunile de

transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate în operaţiunile de

transport intern şi internaţional
Vehicule cu
sistem de
suspensie

pneumatică sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

Vehicule cu
sistem de
suspensie

pneumatică sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

I Vehicule cu 2+1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone,

dar mai mică de 14 tone
0 0 0 0

2 Masa de cel puţin 14 tone,
dar mai mică de 16 tone

0 0 0 0

3 Masa de cel puţin 16 tone,
dar mai mică de 18 tone

0 60 0 60

4 Masa de cel puţin 18 tone,
dar mai mică de 20 tone

60 137 60 137

5 Masa de cel puţin 20 tone,
dar mai mică de 22 tone

137 320 137 320

6 Masa de cel puţin 22 tone,
dar mai mică de 23 tone

320 414 320 414

7 Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone

414 747 414 747

8 Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mică de 28 tone

747 1.310 747 1.310

9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 747 1.310
II Vehicule cu 2+2 axe

1 Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone

128 299 128 299

2 Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mică de 26 tone

299 491 299 491

3 Masa de cel puţin 26 tone,
dar mai mică de 28 tone

491 721 491 721

4 Masa de cel puţin 28 tone,
dar mai mică de 29 tone

721 871 721 871

5 Masa de cel puţin 29 tone,
dar mai mică de 31 tone

871 1.429 871 1.429

6 Masa de cel puţin 31 tone,
dar mai mică de 33 tone

1.429 1.984 1.429 1.984

7 Masa de cel puţin 33 tone,
dar mai mică de 36 tone

1.984 3.012 1.984 3.012

8 Masa de cel puţin 36 tone,
dar mai mică de 38 tone

1.984 3.012 1.984 3.012

9 Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012
III Vehicule cu 2+3 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone,
dar mai mică de 38 tone

1.579 2.197 1.579 2.197

2 Masa de cel puţin 38 tone,
dar mai mică de 40 tone

2.197 2.986 2.197 2.986

3 Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986



IV Vehicule cu 3+2 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone,

dar mai mică de 38 tone
1.395 1.937 1.395 1.937

2 Masa de cel puţin 38 tone,
dar mai mică de 40 tone

1.937 2.679 1.937 2.679

3 Masa de cel puţin 40 tone,
dar mai mică de 44 tone

2.679 3.963 2.679 3.963

4 Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963
V Vehicule cu 3+3 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone,
dar mai mică de 38 tone

794 960 794 960

2 Masa de cel puţin 38 tone,
dar mai mică de 40 tone

960 1.434 960 1.434

3 Masa de cel puţin 40 tone,
dar mai mică de 44 tone

1.434 2.283 1.434 2.283

4 Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283



COMUNA Anexa nr.1  la  H.C.L. nr.8/2011.
BAITA DE SUB CODRU

PLAN DE ACTIUNI  SI LUCRARI DE INTERES LOCAL
In vederea aplicarii Legii nr. 416/2001 , privind venitul minim garantat, completata si modificata

prin Legea nr. 276/2010.

Nr.
crt

Obiectiv Actiuni si masuri intre-
prinse

Termen de
realizare

Nr. ore Resurse Responsabili-
tati

1.
Intretinere siLL Lucrari de întreţinere a carosa

bilului ,respectiv a străzilor
laterale

-împrăştiere materialului
antiderapant  pe porţi-
unile de drum aflate în
pantă şi curbe.

lunile1-2
şi 12

1443
481
ore
pe
luna

Beneficiarii
Legii 416/
2001

POP ZAMFIR
POP AURICA

2. Lucrari de intretinere a centru-
lui  civic  din  satele aparţinătoa
re ale comunei .

-vopsirea gardurilor,zu-
graveli interioare si exte-
rioare la institutiile pu-
blice ( biserici, dispen-
sar  uman, camine cultu-
rale, scoala, )

lunile 3-4 481 Beneficiarii
Legii 416/
2001

POP ZAMFIR
POP AURICA

3. Lucrari de defrisare manuala a
arbustilor  , indepartarea mara-
cinisurilor , a resturilor vegetale,inde-
indepartarea gunoaielor si ingrijirea
jirea spatiilor verzi

-taiat  manual arbusti,cu-
ratat resturi vegetale ,in-
departarea vegetatiei
crescute in albia parauri-
lor ,decolmatare, cura-
tat santuri de scurgere

lunile 4-5-6 1443 Beneficiarii
Legii 416/
2001

POP ZAMFIR
POP AURICA

4. Lucrari de intretinere a cimitirelor
indepartarea vegetatiei specifice
curatat santuri si podete

-cosit iarba , intretinerea
gardurilor (vopsit,repa-
rat), decolmatat santuri
si podete indepartarea
deseurilor e.t.c

permanent 481 Beneficiarii
Legii 416/
2001

POP ZAMFIR
POP AURICA

5. Lucrari de intretinere a acosta-
mentului  pe lungimea drumuri-
lor comunale

-indepartarea gunoaielor
descarcat si nivelat ba –
last si sorturi la drumu-
rile comunale

permanent 481 Beneficiarii
Legii 416/
2001

POP ZAMFIR
POP AURICA

6. Lucrari de intretinere in incinta
curtilor institutiilor publice

-plantarea , curatarea, in-
tretinerea florilor si ar-
bustilor

permanent 481 Beneficiarii
Legii 416/
2001

POP ZAMFIR
POP AURICA

7. Lucrari de depozitare si asigu-
rare a  combustibilului solid
(lemn),pentru sezonul rece la in-
stitutiile publice

-asigurarea depozitelor
de lemn debitarea ,  us-
carea  si  stivuirea  pen-
tru sezonul rece la toate
institutiile publice

lunile 10-
11

481 Beneficiarii L
Legii 416/
2001

POP ZAMFIR
POP AURICA

8. Alte activitati de interes si utili-
tate publica

-interventii ocazionate
de producerea unor fe-
nomene naturale (ploi,
inundatii,vant,incendii)
altele

permanent 481 Beneficiarii
Legii 416/
2001

POP ZAMFIR
POP AURICA

NOTA: LUNA 1 = ianuarie;    LUNA  12 =decembrie



Anexa Nr. 1
La Hotărârea Consiliului Local nr9/2011

Limitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale
provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ
categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate
pentru nevoile unei familii

Bunuri mobile necesare într-o gospodărie*) Limite stabilite/buc.
- lei -

1. maşină de gătit 460
2. frigider 560
3. combină frigorifică 899
4. congelator 595
5. maşină de spălat automată 849
6. televizor color 279
7. video (DVD player) 240
8. calculator personal 1.400
*) Bunurile mobile menţionate mai sus trebuie să fie în stare de funcţionare, iar pentru cele
folosite mai mult de 24 de luni, limitele minime şi maxime vor fi stabilite la jumătatea
valorilor din tabel.

Veniturile potenţiale provenite din vânzarea terenurilor şi din
valorificarea culturilor agricole

Limite stabilite/ha
- lei –(* sau **)

1. terenuri arabile 600
2. teren intravilan 2.000
3. teren forestier 2.500
4. păşuni 500
5. fâneţe 500
6. vii nobile 15.000
7. culturi agricole: - UM - venit net/ha/an
- grâu 90
- porumb 90
- fasole 90
- orz 95
- floarea-soarelui 92,4
- cartofi 700
- pepeni 400
- sfeclă 150
- vie
-- struguri de masă 400
- struguri de vin 200
- tutun 90
- soia 90
8. livezi 500
9. legume 500
*) Preţul de vânzare în lei al unui hectar.
**) Venitul net în lei/ha.



Categorii de animale Limite stabilite/buc.
- lei -*

1. bovine 1.000
2. porcine 300
3. ovine/caprine 80
4. cabaline 400
5. păsări 25
6. familii de albine 100
7. iepuri de casă 30
*) Preţul de vânzare în lei pe cap de animal sau, după caz, al unei familii de albine.
NOTĂ:
Preţurile stabilite în prezenta anexă se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferenţă
între bunurile cuprinse în anexa nr. 5 şi bunurile cuprinse în anexa nr. 4 la normele
metodologice.



Anexa nr. 1 la HCL nr. 27

din   10 august 2011

TABEL NOMINAL

Cu persoanele  de la care se cumpără suprafeţele de teren în vederea realizării unor
lucrării de investiţii „alimentare cu apă potabilă în comuna Băiţa de sub Codru”respectiv
amplsarea unor bazine de apă şi a staţiilor de pompare,forare de puţuri.

Nr.
crt.

Nemele şi prenumele Domiciliu Suprafaţa de
teren-mp-

Suma
negociată

Destinaţia terenului
sau utilizarea

1 CRISAN    ANA Băiţa de sub Codru
nr.604

980   mp 8000 lei Amplasarea  bazin de
apă PESTE VALE

2. BANCOŞ ISTINA Baia Mare str.
Moldovei nr.18/23

800  mp 3000 lei Amplasare unei statii
de pompare în Asuaju
de jos.

3. RUS IOAN Sălsig nr.432 3000  mp 9000 lei Teren pentru forarea
unor puţuri de apă în
localitatea SĂLSIG.

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la utilizarea  unor sume din excedentul bugetar.

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. 2 punctul 35,art.58 punct 1 litera”a” din legea nr.
273/2006, privind  finantele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;

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

Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2006 cu privire la achiziţiile publice:
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 din excedentul bugetar a sumei de 21000 lei din care
suma de 18600 lei în vederea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru « Reabilitarea şi
modernizarea  DC 90- A Băiţa de sub Codru –Băseşti, iar suma de 2400 lei pentru achitarea
contravalorii prestări-servicii  diriginte de şantier la lucrarea de alimentare cu apă potabilă a comunei.

Articolul 2. 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

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 27.01.2011.
Nr.6 .

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 .



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la completarea comisiei de validare a mandatelor de consilieri.

Având în vedere încetarea mandatul de consilier a domnului ROATIŞ VASILE-
membru a comisiei de validare a mandatelor,comisie aleasă în urma alegerilor locale din data de 1
iunie 2008;

Având în vedere art. 4 din anexa la O.G. nr. 35/2002  pentru aprobarea
Regulamentul –cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,;

In temeiul prevederilor articolului 31 aliniatul  2 şi a art.115 aliniatul 1 litera “b” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr.
123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare ;

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Comisia de validare a mandatelor  de consilieri în consiliul local al comunei
Băiţa de sub Codru, aleasă pe întreaga durată a mandatelor de consilier,ca urmare a încetării
mandatului de consilier a domnului ROATIŞ VASILE-membru a acestei comisii,aceasta se
completează cu încă un consilier în persoana domnului VANCA VASILE consilier- PNL şi v-a
avea următoarea componenţă:

1. POP DUMITRU-CONSILIER PRM
2. BENCIU VASILE-CANDIDAT INDEPENDENT
3. VANCA VASILE consilie                                  PNL

Art.2.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;
- Prefectului judeţului Maramureş ;
- Membrilor comisiei

PRESEDINTE DE  ŞEDINŢĂ

POP ZAMFIR

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 27.09.2011
Nr.29.



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  28 februarie 2012 ;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Pentru o perioadă de 3 luni (martie-mai 2012 ) se alege preşedinte de
şedinţă domnul consilier VANCA VALENTIN -consilier U.N.P.R.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş ;
- D-lui  VANCA VALENTIN

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROGOZ  IONEL

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 28.02.2012
Nr.9.

Notă: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.



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 ;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Pentru o perioadă de 3 luni (decembrie2011-februarie   2012 ) se alege
preşedinte de şedinţă domnul consilier _____________________________-consilier___________ .

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 30.11.2011
Nr. ______

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea elaborarii studiului de necesitate si oprtunitate pentru
proiectul de - Energie verde –finanţabil in cadrul POSCCE axa 4.2.:

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, avizul comisiilor pe domenii de
specialitate din cadrul Consiliului local precum si avizul secretarului comunei;

Avand in vedere necesitatea elaborarii studiului de necesitate si oprtunitate pentru
proiectul de - Energie verde –finantabil in cadrul POSCCE axa 4.2.: Sprijinirea investitiilor in

modernizarea si realizarea unei capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin
valorificarea resurselor energetice regenerabile:a biomasei, a resurselor hidroenergetice, solare,
eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor surse regenerabile de energie.

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finantelor publice locale, completata;
In temeiul prevederilor art. 36 alineat 2, litera”b” , alineatul (4) litera „d”,art.45 si art. 115 alineat

(1) litera „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată si completata;
Consiliul local al comunei BAITA DE SUB CODRU , judeţul Maramureş, adopta prezenta

H O T Ă R A R E  :

Articolul  1.- Se aproba elaborarea studiului de necesitate si oprtunitate pentru proiectul de
- Energie verde –finantabil in cadrul POSCCE axa 4.2.: Sprijinirea investitiilor in modernizarea si
realizarea unei capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor
energetice regenerabile:a biomasei, a resurselor hidroenergetice, solare, eoliene, a biocombustibilului,
a resurselor geotermale si a altor surse regenerabile de energie.-

Articolul 2.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza domnul , primarul
comunei.

Articolul. 3.- Prezenta  hotărâre se aduce la conoştiinţă publică prin afişare şi se comunică la;
-Institutia Prefectului judeţului Maramureş.
-Primarului comunei
-Asociaţiei comunelor codrene pentru dezvoltare regională

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP DUMITRU

Contrasemnat:
Secretarul comunei

Dragoş Traian
Băiţa de sub Codru
la  10.08.2011.

Nr. 25

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 MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar

a bugetului local pe anul 2010

Avand in vedere prevederile art. 57 din  Legea  nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale;

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

In temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 litera “ b” aliniatul 4 litera”a”
art. 45 şi 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 contul de inchidere a exercitiului bugetar al bugetului local
al comunei Baita de sub Codru pe anul 2010, conform anexei la prezenta hotarare.

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

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Directie Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat

Maramures.
- Compartimentului financiar –contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA

BANCOŞ   ROMULUS

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 26.04.2011
Nr.17

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 BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la vânzarea prin licitaţie a unor bunuri mobile din domeniul privat.

Având în vedere prevederile  Legii nr. 263/2006 privind finanţele publice locale;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei,referatul viceprimarului

comunei,avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local precum şi avizul secretarului comunei;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1993 privind proprietatea publică şi regimul juridic al

acesteia,cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 litera “ c” alin 5 litera “a” şi a art. 45,art.115

alin 1 litera „b”art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial
al României nr. 104 din 23 aprilie 2001,republicată în MO al României nr. 123 din 20 februarie 2007;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a următoarelor bunuri mobile

aparţinând domeniului privat al comunei.
-Autoturism DACIA 1310, preţul minim de pornire a licitaţiei este de 500 lei.
-Autoutilitară ARO  243, preţul minim de pornire a licitaţiei este de 600 lei.
-Microbus transport persoane tipul  MERCEDES-Transit, preţul minim de pornire a

licitaţiei este de 4000 euro.

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

POP ZAMFIR
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 27 SEPTEMBRIE 2011
Nr.32.

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



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la retragerea  certificatului  de înregistrare fiscală
căminului cultural Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile  OUG nr. 63/2010 cu privire la  modificarea  Legii nr.273/2003,privind
finanţele publice locale ,precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

Având în vedere Hotârârea nr. 26/2010 adoptată de către Consiliului Local  al comunei Băiţa de sub
Codru privind aprobarea Organigramei şi a numărului de personal din aparatul propriu de specialitate al
primarului comunei;

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 a,aliniatul 3 litera d 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,întrunit în şedinţă ordinară în data
de 27 ianuarie 2011,adoptă prezenta

HOTARÂRE

Articolul 1. Se aprobă întocmirea documentaţiei  în vederea retragerii certificatului  de înregistrare
fiscală pentru căminul cultural Băiţa de sub Codru,ca urmare a aprobării noii organigrame ,a statului de
funcţii şi ca urmare a reincadrarii personalului căminului cultural în aparatul de lucru al primarului
comunei.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

SABOU  VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La 27.01.2011

Nr. 4.
Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti  10.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de  7 voturi pentru, 2 impotriva,  1 abtinere.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la adoptarea bugetului local

pe anul 2011

Având în vedere prevederile legii nr. 286/2010 ,legea bugetului de stat pe anul
2011,Orinul comun nr.7/57 al MAI şi al MFP/2011 cu privire la aprobarea nivelului maxim al
cheltuielilor de personal pentru anul 2011,Decizia nr.4/2011 şi anexa la aceasta, a directorului executiv
a direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş ,Hotărârile Consiliului Judeţean Maramureş
numerele 1-2/2011 cu privire la repartizarea pe localităţi a sumelor defalcate pentru echilibrare
bugetelor locale şi a cotelor defalcate din TVA şi finanţare cheltuieli programe şcolare;

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 2011.

Articolul 2.. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2011 se stabileşte atât
la venituri cât şi la cheltuieli în sumă de 1302 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 celelalte 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 şi impozite -
taxe de la Primăria comunei Băiţa de sub Codru .

Articolul 5. Veniturile bugetului local pe anul 2011 sunt în sumă de 1302 mii lei şi se
prezintă astfel:

Venituri TOTAL 1302 mii lei
A.Venituri proprii 155 mii lei
B. Prelevări din bugetul de stat 1117 mii lei

Din care : Sume defalcate din TVA 11.02.01 –lapte corn 52 mii lei
11.02.02-cheltuieli pers. 665 mii lei



Sume defalcate din impozit pe venit 21% 183 mii lei
Sume de echilibrare din TVA . 217 mii lei

C. Subventii din alte bugete 30 mii lei
: Suvenţii DMPS 30 mii lei

Articolul 6. Cheltuieli bugetului local pe anul 2011 sunt în sumă totală de 1302
mii lei , în structură se prezintă astfel :

Total cheltuieli : 1302 mii lei
-Servicii publice generale 261 mii lei

din care
-Cheltuieli de personal 230 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii 31 mii lei
-Apărare ordine publică şi siguranţă : Total 14 mii lei

din care ; cheltuieli de personal 11 mii lei
-alte cheltuieli –situaţii de urgenţă 3 mii lei

-ÎNVĂŢĂMÂNT Total 719 mii lei
din care ;
-cheltuieli de personal 607 mii lei
-cheltuieli materiale şi servicii 60 mii lei
-program lapte-corn+fructe proaspete 52 mii lei

-SĂNĂTATE 2 mii lei
din care:- materiale şi servicii 2 mii lei

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

-Biblioteca comunală 14 mii lei
din care ; cheltuieli de personal 14 mii lei

-Cămin cultural 25 mii lei
din care ;cheltuieli de personal 15 mii lei

-cheltuieli materiale şi servicii 10 mii lei
-Culte 8 mii lei

-Asistenţă socială 88 mii lei
Din care :

- Cheltuieli de personal 55 mii lei
- Ajutor social -incălzire 3 mii lei
-suvenţie încălzire 30 mii lei
-Servicii de dezvoltare publică 105 mii lei
Din care:
-Cheltuieli de capital 75 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii-iluminat public- 30 mii lei
-Transporturi si comunicatii 66 mii lei

din care: reparatii strazi 66 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
SABOU VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru

la 27.01.2011.
Nr.1.
. Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti 10 .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 9 voturi pentru, 1 impotriva, 0 abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a  Studiul de Fezabilitate

pentru obiectivul
„Reabilitarea şi modernizarea drumului comunal DC 90 A Băiţa de sub Codru-Băseşti”

Având în vedere nota de fundamentare a primarului comunei în care se menţionează
necesitatea şi oportunitatea investiţiei care face legătura dintre comunele Băiţa de sub Codru şi comuna
Băseşti.

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

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

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi Studiului de Fezabilitate pentru
obiectivul „Reabilitarea şi modernizarea drumului comunal DC 90 A Băiţa de sub Codru-Băseşti”.

Articolul 2. Sumele necesare pentru realizarea Studiului de Fezabilitate vor fi suportate
din buget.

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Consiliului  judeţean Maramureş
- Primarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SABOU VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 27.01.2011.
Nr. 5 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  10 voturi pentru, 0 abţeneri,0 voturii împotrivă,din numărul  de 10 consilieri
prezenţi .

Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de dezvoltare

intercomunitară intre comunele Ariniş, Asuajul de Sus ,Băiţa de sub Codru,Băseşti ,Bicaz şi Oarţa de jos

Având în vedere expunerea de motive la Proiectul de Hotarâre prezentat de domnul
primar GHIŢĂ  GHEORGHE;

Având in vedere raportul Compartimentului de resort din Primărie,precum şi avizul
comisiei de specialitate ;

În baza prevederilor art.11 ,art.36 alin.2 lit.e  şi ali 7 lit.c precum şi art. 45 alin.2 din
Legea Administraţiei Publice locale nr.215/2001,publicată in Monitorul Oficial nr.204/23
aprilie 2001si republicată in Monitorul Oficial Partea I ,nr.123 din 20 februarie 2007,cu
modificările complectările ulterioare.

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru ,întrunit în şedinţă ordinară în data de
31.05.2011.

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. - Se aprobă Actul constituitiv si Statutul de Dezvoltare
intercomunitară „Asociaţia comunelor codrene pentru dezvoltare  regionala”

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Consiliului  judeţean Maramureş
- Primarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

BANCOŞ ROMULUS
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 31.05.2011.
Nr. 20

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  10 voturi pentru, 0 abţeneri,0 voturii împotrivă,din numărul  de 10 consilieri
prezenţi .
Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a  Studiul de Fezabilitate

pentru obiectivul
„Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Băiţa de sub Codru”

Având în vedere nota de fundamentare a primarului comunei în care se menţionează
necesitatea şi oportunitatea investiţiei care face legătura dintre comunele Băiţa de sub Codru şi comuna
Băseşti.

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

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

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi Studiului de Fezabilitate pentru
obiectivul „Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Băiţa de sub Codru”.

Articolul 2. Sumele necesare pentru realizarea Studiului de Fezabilitate au fos suportate
din bugetul local.

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Consiliului  judeţean Maramureş
- Primarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

BANCOŞ ROMULUS
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 26.04.2011.
Nr. 15 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  11 voturi pentru, 0 abţeneri,0 voturii împotrivă,din numărul  de 11 consilieri
prezenţi .

Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de dezvoltare

intercomunitară intre comunele Ariniş, Asuajul de Sus ,Băiţa de sub Codru,Băseşti ,Bicaz şi Oarţa de jos

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru ;
Având în vedere expunerea de motive la Proiectul de Hotarâre prezentat de domnul

primar GHIŢĂ  GHEORGHE;
Având in vedere raportul Compartimentului de resort din Primărie,precum şi avizul

comisiei de specialitate ;
În baza prevederilor art.11 ,art.36 alin.2 lit.e  şi ali 7 lit.c precum şi art. 45 alin.2 din

Legea Administraţiei Publice locale nr.215/2001,publicată in Monitorul Oficial nr.204/23
aprilie 2001si republicată in Monitorul Oficial Partea I ,nr.123 din 20 februarie 2007,cu
modificările complectările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. - Se aprobă Actul constituitiv si Statutul de Dezvoltare
intercomunitară „Asociaţia comunelor codrene pentru dezvoltare  regionala”

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Consiliului  judeţean Maramureş
- Primarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

BANCOŞ ROMULUS
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 31.05.2011.
Nr. 20

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  10 voturi pentru, 0 abţeneri,0 voturii împotrivă,din numărul  de 10 consilieri
prezenţi .
Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

cu privire la aprobarea limitelor minime ale veniturilor medii lunare
ce se obţin in vederea aplicarii Legii nr.416/2001.

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

Avand in vedere prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu
modificarile si completarile aduse prin Legea nr.276/2010 ;

In temeiul prevederilor art.36 alineat 2 litera “d” , alineat 6 litera “a” punctul 2 al
aceluiaşi articol şi a art.115 alineat 1 litera “b”din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,
republicata si modificata;

Consiliul local al comunei BAITA DE SUB CODRU,judetul Maramures,intrunit in
sedinta ordinara in data de  27 ianuarie 2011,adopta prezenta;

H O T A R A R E :

Articolul 1.- Se aproba limitele minime ale veniturilor potentiale provenite din
valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri din lista bunurilor considerate de
stricta necesitate pentru nevoile unei familii, conform anexei ce face parte integranta din prezenta
hotarare.-

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

- Instituitia Prefectului Judetului Maramures
- Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Maramures
- Compartimentul de protectie sociala

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SABOU  VASILE
Contrasemneaza:
Secretarul comunei,
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La 27 ianuarie 2011
Nr.9
Nr.total consilieri 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 numărului asistenţilor  personali ai

persoanelor cu handicap pe anul 2011.

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 01.01.2011 la 5 iar  a asistenţilor  personali care  au optat pentru indemnizaţie  la 6.

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

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

SABOU   VASILE

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
27.01.2011.
Nr.3 .

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.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

cu privire la aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local
pentru repartizarea orelor de munca in vederea aplicarii Legii nr.416/2001, modificata

si completata de Legea nr.276/2010

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

Avand in vedere prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile aduse prin Legea nr.276/2010 ;

In temeiul prevederilor art.36 alineat 2 litera “d” , alineat 6 litera “a” punctul 2 al
aceluiaşi articol şi a art.115 alineat 1 litera “b”din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,
republicata si modificata;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru ,judetul Maramures,intrunit in sedinta
ordinara in data de 27  ianuarie 2011, adopta prezenta;

H O T A R A R E :

Articolul 1.- Se aproba Planul de Actiuni si Lucrari de Interes Local
pentru repartizarea orelor de munca in vederea aplicarii Legii nr.416/2001, conform anexei ce face
parte integranta din prezenta hotarare.-

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

- Instituitiei Prefectului Judetului Maramures
- Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Maramures
- Compartimentul financiar-contabil,impozite si taxe locale
- Compartimentul de protectie sociala

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SABOU  VASILE
Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ TRAIAN
La 27 ianuarie 2011.
Nr.8

Nr.total consilieri 11 , prezenti 10

Prezenta 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 unui program de măsuri în vederea organizării şi desfăşurării
serbării câmpeneşti  de SÂNZIENE –ediţia a 17-a 2011.

.

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 BĂITA DE SUB CODRU a
17-a ediţie »,serbare ce se v-a desfăşura în data de 24 iunie 2011.

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

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

BANCOS ROMULUS
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
31.05.2011
Nr 18

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru ,0 voturi impotriva,0 voturi
abţineri,din numarul de 11 consilieri în funcţie.
Consilieri prezenţi 11



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului  activităţilor autofinanţate din venituri proprii şi suvenţii pentru

„Serviciul de salubrizare a comunei”-„Cămin Cultural” şi „Pădurile  comunale"

pe anul 2011.

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 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, cu privire la administrarea pădurilor
apaţinând comunei Băiţa de sub Codru,Buget  întocmit 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
2011care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 33 mii lei .

Articolul 2. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Serviciul de salubrizare “ pe anul
2011 se compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă 33 mii lei.
Articolul 3. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Serviciul de salubrizare  “ pe

anul 2011 se compun din :
- Prestării servicii colectare şi depozitare 33 mii lei

Articolul 4. Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate “Cămin cultural “ pe anul
2011 care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 3 mii lei .

Articolul 5. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Cămin cultural “ pe anul 2011 se
compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă 3 mii lei.
Articolul 6. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Cămin cultural  “ pe anul 2011 se

compun din :
-Cheltuieli materiale şi servicii 3 mii lei

Articolul 7. Taxele  ce se percep pentru închirierea spaţiului ,veselei şi a celorlalte bunuri ale
căminului cultural sunt cele stabilire prin HCL nr. 11/2009.

Articolul 8. Taxele  ce se percep pentru colectarea deşeurilor menajere sunt cele stabilire prin
HCL nr. 29/2009.

Articolul 9. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli  pe anul 2011 pentru activitatea de
administrare “Păduri comunale”,care cuprinde atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli suma
de 64 mii lei.

-Venituri totale încasate de valorificarea masei lemnoase 64 mii lei



- Cheltuieli total 64 mii lei
din care;
-Cheltuieli  privind paza şi admninistrarea pădurii 40 mii lei
- Alte cheltuieli 24 mii lei

Articolul 10 . Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Trezoreriei Ulmeni
-Compartimentului financiar contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

SABOU VASILE

Contrasemnat
Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 27.01.2011.
Nr.2.
Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti  10.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 9 voturi pentru, 1 impotriva,  0 abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de dezvoltare

intercomunitară intre comunele Ariniş, Asuajul de Sus ,Băiţa de sub Codru,Băseşti ,Bicaz şi Oarţa de jos

Având în vedere expunerea de motive la Proiectul de Hotarâre prezentat de domnul
primar GHIŢĂ  GHEORGHE;

Având in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul Primărie,avizul
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local precum ;i aviyul secretarului comunei;

În baza prevederilor art.11 ,art.36 alin.2 lit.e  şi ali 7 lit.c precum şi art. 45 alin.2 din
Legea Administraţiei Publice locale nr.215/2001,publicată in Monitorul Oficial nr.204/23
aprilie 2001si republicată in Monitorul Oficial Partea I ,nr.123 din 20 februarie 2007,cu
modificările complectările ulterioare.

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru ;

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. - Se aprobă Actul constituitiv si Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia comunelor codrene pentru dezvoltare
regionala”

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

BANCOŞ ROMULUS
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 31.05.2011.
Nr. 20

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  10 voturi pentru, 0 abţeneri,0 voturii împotrivă,din numărul  de 10 consilieri
prezenţi .
Consilieri în funcţie :  11



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul fiscal 2012

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 ,cu modificările şi completările ulterioare ;

- 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;

Având  în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.59/2010 şi 30/2011 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 27
Octombrie 2011;

HOTĂREŞTE:
Articolul . 1

Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2012, 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
2012, 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 %, pentru cladirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta
şi 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta.



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 2012, 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 2012 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 sunt cele stabilite conform anexei nr.3 la prezenta
hotarare;

c) taxa perceputa pentru salubrizare, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
(2) Pentru anul 2012 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 2012,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 iar valorile stabilite pentru anul 2011

se menţin şi pentru anul 2012.
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 27 octombrie  2011.
Nr.35.
Nr.total consilieri în funcţie 11, prezenti   11 .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  10 voturi pentru, 0  impotriva, 1 abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E
privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport

aplicabile in anul fiscal 2011

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

Avind in vedere Hotarirea Guvernului  nr.  1347 din 23decemmbrie 2010
privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin.(4) si
alin. (5) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,
aplicabile in anul fiscal 2011 ;

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul Legii 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile deinteres
public, a Legii 52 /2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, cu
completarile ulterioare ;

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru intrunit in sedinta ordinara in data de 27
ianuarie 2011 adopta prezenta;

H O T A R A R E :

Articolul l.- Se aproba nivelurile impozitului pe mijloacele de transport,
prevazute la articolul 263 alin (4) si (5) din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,cu modificarile si
completarile ulterioare, aplicabile in anul fiscal 2011,conform anexei ce face parte integranta din
prezenta hotarare.-

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

- Institutia Prefectului - Judetul Maramures
- Trezoreria Ulmeni
- Compartimentului financiar/contabilitate şi impozite - taxe locale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SABOU  VASILE

Contrasemnat;
Secretarul comunei,

DRAGOŞ   TRAIAN
Băiţa de sub Codru
La 27 ianuarie 2011.
Nr.7
Nr.total consilieri  11 , prezenti  10.
Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de 10 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abtineri.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea componenţei nominale a unei comisiei de specialitate

pe domenii de activitate ale consiliului local

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

Având în vedere încetarea mandatului de cosilier a domnului ROATIŞ VASILE şi
validarea mandatului domnului ROGOZ IONEL,membrii ai formaţiunii-PIN.

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul  1. Se reconstituie comisia de specialitate pe domenii  de activitate ,
„Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului , protecţia mediului şi gospodărie

comunală ,apărarea ordinii şi liniştii publice,agricultură ,comerţ şi servicii,”,
având următoarea componenţă :

1. POP ZAMFIR
2. DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI
3. ROGOZ IONEL

Articolul 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare se comunică
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Membrilor comisiei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP ZAMFIR
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  27 septembrie 2011.

Nr. 31.





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea numărului asistenţilor  personali ai persoanelor cu

handicap şi a celor care beneficiază de indemnizaţie , pe anul 2011.

Având în vedere prevederile art.34,art.41 punctul3 din legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,a prevederile articolului 6 din Normele
metodologice privind condiţiile de încadrare ,drepturile şi obligaţiile asistentului personal al
persoanelor cu handicap aprobate prin H.G.R.nr. 427/2001,modificată  şi completată prin HGR. Nr.
463/2005

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

Având în vedere cererea depusă de către doamna POP FLORICA din Băiţa de sub
Codru nr. 11 precum şi documentele depuse la dosar;

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2 litera „d” aliniatul 6 litera „a” punctul
2 , a art. 45 art.115 aliniatul 1 litera”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Începând cu data de 2 mai  2011, numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap este de 6 iar  a persoanelor cu handicap care  au optat pentru indemnizaţie este de 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

BANCOŞ  ROMULUS

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
31.05.2011.
Nr.21 .
Notă:  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru ,0 voturi  împotrivă şi 0

abţineri.Numărul  consilierilor  prezenţi  fiind de  11 ,din totalul de 11 în funcţie.



1

ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la stabilirea  chiriei percepute de primaria

Băiţa de sub Codru pentru spatiile inchiriate din sediul propriu, începând cu anul  2011

Având în vedere prevederile  Legii nr. 263/2006 privind finanţele publice locale;
Având în vedere expuenerea de motive a primarului comunei,referatul

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

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1993 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia,cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 litera “ c” alin 5 litera “a” şi a art.
45,art.115 alin 1 litera „b”art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 104 din 23 aprilie 2001,republicată în MO al
României nr. 123 din 20 februarie 2007;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se stabileşte tariful minim al chiriei pentru spatiile inchiriate situate în

sediul primăriei locale ,precum şi pentru terenurile aferente scestora, la următoarele nivele :
A. Pentru chiriaşi ce au calitatea de agent economic :

a. Spatii destinate desfăşurării activităţii  şi birouri 8 lei/mp/lună
b. Anexe ( căi de acces , spaţii de depozitare etc) 3 lei/mp/an
c. curţi 1 lei/mp/an

B. Pentru chiriaşi instituţii
a. Spatii destinate desfăşurăii activităţii 4 lei/mp/lună
b. Anexe ( căi de acces , spaţii de depozitare etc. ) 2 lei /mp/an
c. Curţi 1 lei /mp/an

Art. 2. Nivelul chiriei  stabilite prin prezenta hotărâre se aplică începând cu data de
1.10.2011.

Art. 3 Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului impozite şi taxe.
- Instituţiilor şi agenţilor economici interesaţi.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
SABOU VASILE Contrasemnat

Secretar
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 28 februarie 2011

Nr.13.

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



1

ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la stabilirea  chiriei percepute de primaria

Băiţa de sub Codru pentru spatiile inchiriate din sediul propriu, în anul  2011

Având în vedere prevederile  Legii nr. 263/2006 privind finanţele publice locale;
Având în vedere expuenerea de motive a primarului comunei,referatul

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

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1993 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia,cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 litera “ c” alin 5 litera “a” şi a art.
45,art.115 alin 1 litera „b”art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 104 din 23 aprilie 2001,republicată în MO al
României nr. 123 din 20 februarie 2007;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se stabileşte tariful minim al chiriei pentru spatiile inchiriate situate în

sediul primăriei locale ,precum şi pentru terenurile aferente scestora, pentru anul 2011 la
următoarele nivele :

A. Pentru chiriaşi ce au calitatea de agent economic :
a. Spatii destinate desfăşurării activităţii  şi birouri 8 lei/mp/lună
b. Anexe ( căi de acces , spaţii de depozitare etc) 3 lei/mp/an
c. curţi 1 lei/mp/an

B. Pentru chiriaşi instituţii
a. Spatii destinate desfăşurăii activităţii 4 lei/mp/lună
b. Anexe ( căi de acces , spaţii de depozitare etc. ) 2 lei /mp/an
c. Curţi 1 lei /mp/an

Art. 2. Nivelul chiriei  stabilite prin prezenta hotărâre se aplică începând cu data de
1.10.2011.

Art. 3 Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil
- Instituţiilor şi agenţilor economici interesaţi.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
SABOU VASILE Contrasemnat

Secretar
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 28 februarie 2011

Nr.13.

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 BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea  chiriei percepute de primaria

Băiţa de sub Codru pentru spatiile inchiriate din sediul propriu, începând cu anul  2011
şi închirierea prin licitaţie a unor spaţii din domeniul public şi privat al comunei..

Având în vedere prevederile  Legii nr. 263/2006 privind finanţele publice locale;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei,referatul viceprimarului

comunei,avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local precum şi avizul secretarului comunei;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1993 privind proprietatea publică şi regimul juridic al

acesteia,cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 litera “ c” alin 5 litera “a” şi a art. 45,art.115

alin 1 litera „b”art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial
al României nr. 104 din 23 aprilie 2001,republicată în MO al României nr. 123 din 20 februarie 2007;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se stabileşte tariful minim al chiriei pentru spatiile inchiriate situate în sediul

Consiliului local ,precum şi pentru terenurile aferente scestora, la următoarele nivele :
A. Pentru chiriaşi ce au calitatea de agent economic :

a. Spatii destinate desfăşurării activităţii  şi birouri 8 lei/mp/lună
b. Anexe (  spaţii de depozitare ) 3 lei/mp/an

B. Pentru chiriaşi instituţii
a. Spatii destinate desfăşurăii activităţii 4 lei/mp/lună
b. Anexe ( spaţii de depozitare ) 2 lei /mp/an

Art. 2. Nivelul chiriei  stabilite prin prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1.10.2011.
Art. 3. Se aprobă închirierea prin licitaţie a unor spaţii din cladirea dispensarului uman în

vederea desfăşurării activităţii de farmacie.Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 1 euro/mp.
Art. 4 Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil
- Instituţiilor şi agenţilor economici interesaţi.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

SABOU VASILE Contrasemnat
Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 28 februarie 2011
Nr.13.

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