
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 2012

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.1670/2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş emisă în
baza OG 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 ;

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 se diminuează atât la partea de venituri cât şi la partea de

cheltuieli cu suma de 49 mii lei,după cum urmează:
-Sume defalcate din TVA-
(cod 65.02.10- ) cheltuieli personal învăţământ - 49 mii lei

Art. 2. Se aprobă modificările  în  structura bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe
anul 2012 după cum urmează:

Se diminuează
-Capitolul 51.02.10 - 3,47 mii lei
Se majorează
-Capitolul 51.02.20 +  2,47 mii lei
-Capitolul 61.02.10 +  0,6   mii lei
-Capitolul 67.02.10 + 0,4   mii lei
Se diminuează
-Capitolul 67.02.05.01 - 2 mii lei
Se majorează
-Capitolul 84.02.20 + 2 mii lei
Se diminuează
-Capitolul 70.02.20 - 4 mii lei
Se majorează
-Capitolul 67.02.03.07 + 4 mii lei
Se diminuează
-Capitolul 70.02.71 - 10 mii lei
Se majorează
-Capitolul 84.02.71. + 10 mii lei
Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica ;

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei  BAIA  MARE
- Compartimentului financiar- contabil .



PRESEDINTE DE SEDINTA
BANCOS  ROMULUS

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 10.12.2012

Nr.38
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru.Voturi împotrivă --0- ,abţineri --

.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 2012

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.1670/2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş emisă în
baza OG 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 ;

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 se diminuează atât la partea de venituri cât şi la partea de

cheltuieli cu suma de 49 mii lei,după cum urmează:
-Sume defalcate din TVA-
(cod 65.02.10- ) cheltuieli personal învăţământ - 49 mii lei

Art. 2. Se aprobă modificările  în  structura bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe
anul 2012 după cum urmează:

Se diminuează
-Capitolul 51.02.10 - 3,86 mii lei
Se majorează
-Capitolul 51.02.20 +  3,24 mii lei
-Capitolul 61.02.10 +  0,33 mii lei
-Capitolul 67.02.10 + 0,29 mii lei
Se diminuează
-Capitolul 67.02.05.01 - 2 mii lei
Se majorează
-Capitolul 84.02.20 + 2 mii lei
Se diminuează
-Capitolul 70.02.20 - 4 mii lei
Se majorează
-Capitolul 67.02.03.07 + 4 mii lei
Se diminuează
-Capitolul 70.02.71 - 10 mii lei
Se majorează
-Capitolul 84.02.71. + 10 mii lei
Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica ;

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei  BAIA  MARE
- Compartimentului financiar- contabil .



PRESEDINTE DE SEDINTA
BANCOS  ROMULUS

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 10.12.2012

Nr.38
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru.Voturi împotrivă --0- ,abţineri --

.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 2012

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.nr. 255/2012,privind alocarea unor sume din fondul de rezervă a guvernului
către unităţii administrativ teritoriale.

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 2012 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 500 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: +500 mii lei
- Venituri -sume defalcate din TVA - +500 mii lei

-Cheltuieli total +500 mii lei
-Suvenţii învăţământ +100 mii lei

din care:-cheltuieli de capital +100 mii lei

-Transporturi şi comunicaţii +400 mii lei
din care:-cheltuieli de capital +400 mii lei

Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica ;

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei  BAIA  MARE
- Compartimentului financiar contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCA VALENTTIN
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 24.04.2012

Nr.14

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  8 voturi pentru, 1 vot împotrivă ,2 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 Hotărârea nr.40/20112a Consiliului Judeţean Maramureş,privind aprobarea
repartizării unor sume pentru susţinerea  programelor de dezvoltare locală;

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 2012 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 100 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: +100 mii lei
- Venituri -sume defalcate din TVA -(cod 11.02.06) +  46 mii lei

-cote defalcate din imozit pe venit (cod 04.02.04) +  54 mii lei
-Cheltuieli total - 100 mii lei

- Servicii de dezvoltare publică - 50 mii lei
din care:-cheltuieli de capital - 10 mii lei

-cheltuieli materiale şi servicii - 40 mii lei
-Transporturi şi comunicaţii - 50 mii lei

din care:-reparaţii străzii - 25 mii lei
-cheltuieli de capital - 25 mii lei

Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica ;

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei  BAIA  MARE
- Compartimentului financiar contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCA VALENTTIN
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 29.03.2012

Nr.12
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  10 voturi pentru.Voturi împotrivă 0 ,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 rectificarea bugetului local al comunei
Baita de sub Codru pe anul 2012

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.1218/2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş emisă în
baza OG 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;

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,întrunit în şedinţă ordinară în data
de 11 septembrie 2012;

HOTARASTE :

Art. 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2012 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 32,88 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: +32.88 mii lei
- Sume defalcate din TVA +32.88 mii lei

-Cheltuieli total +32.88 mii lei
- din care

-Bunurii şi servicii cap.83.02.00(Agricultură şi Silvicultură) +32.88 mii lei
Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica ;

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei  BAIA  MARE
- Compartimentului financiar- contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP  DUMITRU
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 22.11.2012

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.



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 2012

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.149/2012a Consiliului Judeţean Maramureş,privind aprobarea
rectificării unor sume repartizate,sume defalcate din TVA;

Având în vedere  Decizia nr./2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş emisă în baza
OG 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 pe trim IV 2012;

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 2012 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 56 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: + 56mii lei
- Venituri -sume defalcate din TVA +  56 mii lei

-Cheltuieli total +  56 mii lei
-Cheltuieli de personal –asistenţi  personali (11.02.02) + 54 mii lei
-Cheltuieli învăţământ (11.02.02) + 2 mii lei

Art. 2. Deasemenea bugetul local al comunei se diminuează atât la partea de venituri cât şi la
partea de cheltuieli cu suma de 9 mii lei,după cum urmează:

-Sume defalcate din TVA-
(cod 11.02.01-program lapte-corrn,fructe proaspete ) - 9 mii lei

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP DUMITRU

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 29.11.2012

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 2012

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.131/2012a Consiliului Judeţean Maramureş,privind aprobarea
repartizării unor sume  din cpte defalcate  din unele venituri ale bugetului de stat;

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 2012 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 8 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: + 8mii lei
- Venituri -sume defalcate din TVA -(cod 11.02.06) +  8 mii lei

-Cheltuieli total +  8 mii lei
-Transporturi şi comunicaţii

din care:-reparaţii străzii +   8 mii lei

Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica ;

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei  BAIA  MARE
- Compartimentului financiar contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP DUMITRU
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 16.10.2012

Nr.30

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



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL HOTARARE

Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei
Baita de sub Codru pe anul 2012

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.1130/2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş emisă în
baza OG 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;

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,întrunit în şedinţă ordinară în data
de 11 septembrie 2012;

HOTARASTE :

Art. 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2012 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 42 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: +42 mii lei
- Sume defalcate din TVA +42 mii lei

-Cheltuieli total +42 mii lei
- din care

-Cheltuieli de personal(finanţarea cheltuielilor cu drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav sau indemnizaţii lunare) +15 mii lei

-Cheltuieli materiale şi servicii pentru instituţiile din învăţământ +17 mii lei
-Bunurii şi servicii administraţie +10 mii lei

Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica ;

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei  BAIA  MARE
- Compartimentului financiar- contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP  DUMITRU
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 11.09.2012

Nr.28
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.



COMUNA Anexa nr.1  la  H.C.L. nr.___/2012.
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 nr5/2012

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.



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri

Având în vedere propunerile făcute pentru constituirea comisiei de validare a
mandatelor de consilieri  aleşi la alegerile locale din data de 10 iunie 2012;

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,întrunit în şedinţă
de constituire în data de 27 iunie 2012 ;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Pentru examinarea  legalităţii alegerilor consilierilor în consiliul local al
comunei Băiţa de sub Codru  pe întreaga durată a mandatului de consilier,se alege comisia de
validare în următoarea componenţă:

1. VANCA  VALENTIN-consilier –UNPR-preşedinte

2. GHIŢ VASILE-consilier-PNŢCD-secretar

3. BANCOŞ  ROMULUS-consilier-PPPS-membru

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

PRESEDINTE DE  VÂRSTĂ

RUS   VASILE

ASISTENŢI

DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI SITAR   IOAN
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 27.06.2012
Nr.16



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 29.11.2012;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Pentru o perioadă de 3 luni ( decembrie 2012- februarie  2013 ) se alege
preşedinte de şedinţă domnul consilier BANCOŞ ROMULUS –consilier PPPS .

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

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP  DUMITRU

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 29.11.2012
Nr. 35.

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 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 de constituire în data de 27 iunie 2012;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Pentru o perioadă de 3 luni se alege preşedinte de şedinţă domnul
consilier POP ZAMFIR-consilier PDL.

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

- Prefectului judeţului Maramureş ;

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ

RUS VASILE

ASISTENŢI AI PREŞEDINTELUI DE VÂRSTĂ

DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI SITAR   IOAN

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 27.06.2012
Nr.19.



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la  alegerea viceprimarului comunei

Având în vedere prevederile art.11-13 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 articolelor  45-46, 57 -78 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,întrunit în
şedinţă de constituire în data de 27 iunie 2012 ;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . În funcţia de viceprimar al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU se alege
domnul consilier POP TRAIAN-consilier  PRM.

Art.4. 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 27.06.2012.
Nr.20.



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind declararea  ca legal constituit Consiliului local al comunei

BĂIŢA DE SUB CODRU

Având în vedere prevederile art.8 aliniatul 6 din anexa la O.G. nr. 35/2002 pentru
aprobarea din Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor locale;

In temeiul prevederilor articolului 34 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,întrunit în
şedinţă de constituire în data de 27  iunie 2012 ;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Azi 27 iunie 2012 se declară legal constituit CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI Băiţa de sub Codru.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş ;

PRESEDINTE DE  VÂRSTĂ

RUS   VASILE

ASISTENŢI

DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI SITAR   IOAN

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 27.06.2012
Nr.18.



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind  validarea mandatelor consilierilor din cadrul Consiliului local

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

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

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

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş,întrunit în
şedinţă de constituire în data de 27 iunie 2012 ;

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 . Se validează mandatele consilierilor din cadru Consiliul local al

comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,după cum urmează ;
1.BANCOŞ ROMULUS CONSILIER PPPS
2.DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI          CONSILIER PDL
3.GHIŢ VASILE CONSILIER USL
4.GHIŢ  VASILE CONSILIER PNŢCD
5.POP DUMITRU CONSILIER PRM
6.POP TRAIAN CONSILIER PRM
7.POP   ZAMFIR CONSILIER PDL
8.RUS VASILE CONSILIER USL
9.SABOU VASILE CONSILIER PDL

10.SITAR IOAN CONSILIER PP-DD
11.VANCA VALENTIN CONSILIER UNPR

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş ;

PRESEDINTE DE  VÂRSTĂ
RUS   VASILE

ASISTENŢI

DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI SITAR   IOAN
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 27.06.2012
Nr.17



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea 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 aprobă închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din cladirea dispensarului uman

în vederea desfăşurării activităţii de stomatologie.
Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 1 euro/mp/lună.

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 14  august 2012
Nr.26.

Notă:
Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, _0__ impotriva, __0__ abtineri.

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



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea închirierea prin licitaţie a unor spaţii din domeniul public

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 închirierea prin licitaţie publică a unui  spaţiu de la subsolul  cladirii

căminului cultural din localitatea Băiţa de sub Codru în vederea desfăşurării unor activităţii economice.
Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 1 euro/mp/lună.

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

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

POP    DUMITRU

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 11  septembrie 2012
Nr..

Notă:
Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de _____ voturi pentru, ___ impotriva, ____ abtineri.

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



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea încheierii unui contract de prerstări servicii cu

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Băseşti

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

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

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

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

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

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP  DUMITRU

Contrasemnat
Secretar comunei

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
16.10.2012.
Nr.31.



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 2011

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 2011, 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

VANCA VALENTIN

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 29.03.2012
Nr.10

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



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la adoptarea bugetului local

pe anul 2012

Având în vedere prevederile legii nr. 293/2011 ,legea bugetului de stat pe anul
2012,Ordinul comun nr.286/2987 din 2011 al MAI şi al MFP/2011 cu privire la aprobarea nivelului
maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2012,Deciziilor nr.26-27/2012 şi anexa la aceasta, a
directorului executiv a direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş ,Hotărârea nr.2/2012 a
Consiliului Judeţean Maramureş cu privire la repartizarea pe localităţi a sumelor  defalcate din TVA
pentru finanţare cheltuieli pentru 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 2012.

Articolul 2.. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2012 se stabileşte atât
la venituri cât şi la cheltuieli în sumă de 1.353 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 2012 sunt în sumă de 1.353 mii lei şi se
prezintă astfel:

Venituri TOTAL 1.353 mii lei
A.Venituri proprii 164 mii lei
B. Prelevări din bugetul de stat 1.189 mii lei

Din care : Sume defalcate din TVA 11.02.01 –lapte corn 45 mii lei
11.02.02-cheltuieli descent.      718 mii lei



Estimare venit.sume def.din imp.pe venit 04.02.01. 52 mii lei
Sume defalcate din impozit pe venit 18,5% 04.02.04 172 mii lei
Sume de echilibrare din TVA . 11.02.06                                  192  mii  lei

: Suvenţii alte bugete-incalzire 43.o2.34 10 mii lei

Articolul 6. Cheltuieli bugetului local pe anul 2012 sunt în sumă totală de 1.353 mii lei
în structură se prezintă astfel :

Total cheltuieli : 1.353 mii lei

-Servicii publice generale 320 mii lei
din care;
-Cheltuieli de personal 240 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii 80 mii lei

-Apărare ordine publică şi siguranţă : Total 17 mii lei
din care ; cheltuieli de personal 11 mii lei

-alte cheltuieli –situaţii de urgenţă 6 mii lei

-ÎNVĂŢĂMÂNT Total 719 mii lei
din care ;
-cheltuieli de personal 611 mii lei
-cheltuieli materiale şi servicii 53 mii lei
-cheltuieli complementare l0  mii lei
-program lapte-corn+fructe proaspete 45 mii lei

-SĂNĂTATE 4 mii lei
din care:- materiale şi servicii 4 mii lei

-CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 56 mii lei
din care :

-Biblioteca comunală 15 mii lei
din care ; cheltuieli de personal 14 mii lei

-cheltuieli materiale şi servicii 1 mii lei
-Cămin cultural 30 mii lei
din care ;-cheltuieli materiale şi servicii 30 mii lei
-Culte 9 mii lei
-sport şi recreere 2 mii lei

-Asistenţă socială 64 mii lei
Din care :

- Cheltuieli de personal 31 mii lei
-Indemnizatie fixa 20 mii lei
- Ajutor social -incălzire 3 mii lei
-suvenţie încălzire 10 mii lei
-Servicii de dezvoltare publică 88 mii lei
Din care:
-Cheltuieli de capital 50 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii-iluminat public- 38 mii lei
-Transporturi si comunicatii 85 mii lei

din care: reparatii strazi 85 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 :

- Compartimentelor contabilitate,impozite şi taxe
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei BAIA  MARE

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
ROGOZ  IONEL

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru

la 30.01.2012.
Nr.8.
. Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti 11 .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 10 voturi pentru, 1 impotriva, 0 abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Cu privire la aprobarea întocmirii  unui  proiect tehnic privind”Lucrării de forare pentru 2 puţuri
de apă în localitatea SĂLSIG.lucrării de branşare la reaţeaua electrică şi lucrării de racordare a celor 2
puţuri la staţia de pompare şi clorinare a comunei ASUAJU DE SUS” .

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei şi nota de fundamentare cu
privire la necesitatea realizării  acestui proiect în vederea finalizării lucvrărilor de alimentare cu apă
potabilă în comuna Băiţa de sub Codru;

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

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998,cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale;
In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „b”-„c”,aliniatul 4 litera

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :
Articolul 1. Se aprobă întocmirea proiectului tehnic privind”Lucrării de forare

pentru 2 puţuri de apă în localitatea SĂLSIG,lucrării de branşare la reaţeaua electrică şi lucrării de
racordare a celor 2 puţuri la staţia de pompare şi clorinare a comunei ASUAJU DE SUS” .

Articolul.2. Costurile pentru întocmirea proiectului tehnic vor fi suportate din bugetul
local;

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

ROGOZ IONEL

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 30.01.2012.
Nr. 3 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abţeneri, 0 voturii împotrivă,din numărul
de 11 consilieri prezenţi .
Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea noilor Indicatori Tehnico-Economici , a  Studiul de Fezabilitate

precum şi a Proiectului Tehnic 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 vederea documentaţia întocmită de către SC DUFIL PROJECT &
CONSULTING S.R.L  cu sediul social în judeţul Maramureş;

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 noii Indicatori  Tehnico-Economici , a  Studiul de Fezabilitate
precum şi a Proiectului Tehnic pentru obiectivul „Reabilitarea şi modernizarea drumului comunal DC 90
A Băiţa de sub Codru-Băseşti”.

Articolul 2. Sumele necesare realizării acestui proiect vor fi virate comunei Băiţa de sub
Codru  de către Consiliul judeţean Maramureş  în baza convenţiei nr. 2550/739/2012 încheiată cu acesta
prin Subprogramul anual privind reabilitarea  şi modernizarea drumurilor  de interes judeţean şi
local,aprobat prin HGR.577/1997.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP   DUMITRU
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 16.10.2012.
Nr. 32 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  11 voturi pentru, __0__ abţeneri,_0__ voturii împotrivă,din numărul  de 11
consilieri prezenţi .
Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la însuşirea  variantei finale pentru adoptarea stemei comunei

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

Având în vedere procesul verbal nr.372/12 martie 2012 din care rezultă că s-a îndeplinit
procedura dezbaterii şi consultării cetăţenilor privind afişarea celor trei variante de stemă ale comunei
Băiţa de sub Codru la sediul consiliului local,afişare care a avut loc în data de 12 martie 2012 odată cu
încheierea procesului verbal.

Având în vedere prevederile art.1alin 3-5 şi ale art.2 din HGR.nr. 25/2003 privind
stabilirea metodologiei de elaborare,reproducere şi folosire a stemelor judeţelor,municipiilor,oraşelor şi
comunelor;

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 9 , 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 însuşeşte varianta finală (varianta nr. 2) a proiectului de stemă al comunei Băiţa
de sub Codru ,variante executate de către SC STEMA INCORSO SRL din Sibiu,conform anexei nr. 1
care face parte din prezenta hotărâre .

Articolul 2. Prezenta  hotărâre se aduce la cunoştriinţă publică prin afişare şi se comunică la ;
-Instituţiei Prefectului judeţului MARAMUREŞ
-Comisiei judeţene de Heraldică Maramureş
-Primarului comunei

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VANCA VALENTIN

Contrasemnat
Secretar comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
29.03.2012.
Nr.13 .

Notă:  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru , 0 voturi  împotrivă şi _0
abţineri.Numărul  consilierilor  prezenţi  fiind de  11 ,din totalul de 11 în funcţie.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la însuşirea  variantei finale pentru adoptarea stemei comunei

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 prevederile art.1alin 4 şi 5 din HGR.nr. 25/2003 privind stabilirea
metodologiei de elaborare,reproducere şi folosire a stemelor judeţelor,municipiilor,oraşelor şi comunelor;

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 9 , 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 însuşeşte varianta finală (varianta nr. 8) a proiectului de stemă al comunei Băiţa de
sub Codru ,variante executate de către SC STEMA INCORSO SRL din Sibiu.

Articolul 3. Prezenta  hotărâre se aduce la cunoştriinţă publică prin afişare şi se comunică la ;
-Instituţiei Prefectului judeţului MARAMUREŞ
-Comisiei judeţene de Heraldică Maramureş
-Primarului comunei

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VANCA VALENTIN

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
29.03.2012.
Nr.13 .

Notă:  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru , 0 voturi  împotrivă şi _0
abţineri.Numărul  consilierilor  prezenţi  fiind de  11 ,din totalul de 11 în funcţie.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA 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  30 ianuarie 2012,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, ce se vor utiliza în calculul ajutorului social în anul 2012,
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,

ROGOZ  IONEL
Contrasemneaza:
Secretarul comunei,
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La 30 ianuarie 2012
Nr.5
Nr.total consilieri 11 , prezenti 11
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 11  voturi pentru, 0  impotriva, 0 abtineri.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea a noii denumirii a instituţiei de învăţământ din comună

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 prevederile art.5 alin b din OMECTS nr. 6564/2011;
In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2 litera „d” ,aliniatul 5 litera „d”aliniatul 6

litera „a” punctul 1 , 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 noua denumire a instituţiei de învăţământ din comuna respectiv

„SCOALA GIMNAZIALĂ  BĂIŢA DE SUB CODRU”

Articolul 3. Prezenta  hotărâre se aduce la cunoştriinţă publică prin afişare şi se comunică la ;
-Instituţiei Prefectului judeţului MARAMUREŞ
-Inspectoratului şcolar al judeţului Maramureş.
-Scolii gimnaziale Băiţa de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VANCA VALENTIN

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
29.03.2012.
Nr.11.

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



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea numărului asistenţilor  personali ai

persoanelor cu handicap pe anul 2012.

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 01.01.2012 la 6 iar  a asistenţilor  personali care  au optat pentru indemnizaţie  la 7.

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

-Compartimentului de asistenţă socială

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

ROGOZ  IONEL

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
30.01.2012.
Nr.2 .

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea

Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

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

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

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

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru ,intrunit in sedinta ordinara din
data de 30.01.2012.

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1.- Se aproba Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei
Băiţa de sub Codru ,pe anul 2012, plan întocmit conform strcturii cadru şi a metodologiei stabilite.

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

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

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

ROGOZ   IONEL
Contrasemnat

Secretar al comunei

DRAGOŞ   TRAIAN
Băiţa de sub Codru
La 30.01.2012.

Nr. 6 .

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



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 30  ianuarie 2012, adopta prezenta;

H O T A R A R E :

Articolul 1.- Se aproba Planul de Actiuni si Lucrari de Interes Local pe anul 2012
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 de protectie sociala

PRESEDINTE DE SEDINTA,

ROGOZ IONEL
Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ TRAIAN
La 30 ianuarie 2012.
Nr. 4

Nr.total consilieri 11 în funcţie , consilieri prezenti 11

Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de  11 voturi pentru, _0__impotriva, _0__ abtineri.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

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

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

pe anul 2012.

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 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, 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
2012 care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 35 mii lei .

Articolul 2. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Serviciul de salubrizare “ pe anul
2012 se compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă 35 mii lei.
Articolul 3. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Serviciul de salubrizare  “ pe

anul 2012 se compun din :
- Prestării servicii colectare şi depozitare 35 mii lei

Articolul 4. Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate “Cămin cultural “ pe anul
2012 care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 33 mii lei .

Articolul 5. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Cămin cultural “ pe anul 2012 se
compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă 33 mii lei.
Articolul 6. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Cămin cultural  “ pe anul 2012 se

compun din :
-Cheltuieli materiale şi servicii 33 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. 35 /2011.

Articolul 9. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli  pe anul 2012 pentru activitatea de
administrare “Păduri comunale”,care cuprinde atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli suma
de 70 mii lei.

-Venituri totale încasate de valorificarea masei lemnoase 70 mii lei



- Cheltuieli total 70 mii lei
din care;
-Cheltuieli  privind paza şi admninistrarea pădurii 44,3 mii lei
- Alte cheltuieli 25,7 mii lei

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

ROGOZ   IONEL

Contrasemnat
Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 30.01.2012.
Nr. 7 .
Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti  11
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 10 voturi pentru, 1 impotriva, 0 abtineri.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la constituirea comisiilor de specialitate
pe domenii de activitate ale consiliului local

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

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş,întrunit în şedinţă ordinară în
data de 10 iulie 2012;

HOTĂRĂŞTE :

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

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

1. DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI
2. POP   TRAIAN
3. POP ZAMFIR

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

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

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

1. GHIŢ   VASILE -PNL
2. POP DUMITRU
3. SITAR   IOAN

Articolul 2. Comisiile astfel constituite îşi vor alege câte un preşedinte şi un secretar.
Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare se comunică

-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Membrilor comisiilor

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP   ZAMFIR
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  10 iulie 2012.

Nr.23 .



Anexă  la HCL 23/10 iulie 2012

LISTA PRESEDNTILOR SI SECRETARILOR
COMISIILOR DE SPECIALITATE

COMISIA I

POP ZAMFIR - presedinte

DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI-secretar

COMISIA II

SABOU  VASILE-presedinte

BANCOŞ  ROMULUS-secretar

COMISIA III

GHIŢ VASILE –PNL- presedinte

POP DUMITRU-secretar



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la închirierea prin licitaţie a unei suprafeţe de teren din domeniul public 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 aprobă închirierea prin licitaţie a unui teren agricol din domeniul public al comunei
în vederea desfăşurării unor activităţii agricole-teren situat în locul numit « LA IUGHERE» în suprafaţă de
70560 mp..Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 1 leu/ar/an.

Art. 2. Pentru lucrările de igenizare ce urmează a fi efectuate pentru această suprafaţă în
vederea desfăşurării unor activităţi agricole se acordă un termen de graţie de 2 ani la plata chiriei ,de la data
încheierii contractului de închiriere cu persoana câştigătoare a licitaţiei.

Art. 3 . Categoria de folosinţă a  terenului este aceea de teren agricol şi nu poate fi schimbată de
către  locatar fără acordul consiliului local.

Art. 4. Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VANCA VALENTIN Contrasemnat
Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 24  MAI 2012
Nr.15.

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul fiscal 2013

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 29
NOIEMBRIE  2012;

HOTĂREŞTE:
Articolul . 1

Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2013, 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
2013, 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 2013, 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 2013 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 2013 se stabilesc taxele anuale pentru vehicule 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 2013,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 2012

se menţin şi pentru anul 2013.
Articolul . 6

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare si se comunica la:
-Institutia Prefectului Judetului Maramures
-Compartimentelor financiar-contabil, impozite si taxe locale

PRESEDINTE DE SEDINTA,
POP  DUMITRU

CONTRASEMNAT:
Secretarul comunei,

DRAGOŞ  TRAIAN
Băiţa de sub Codru
La 29  NOIEMBRIE   2012.
Nr.37 .
Nr.total consilieri în funcţie 11, prezenti   11 .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  __11____ voturi pentru, ____0____ impotriva, ____0_____ abtineri.



R O M Â N I A
JUDEŢUL   MARAMUREŞ
COMUNEI  BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind infiintarea Serviciului Public de Asistenta Sociala, aprobarea Regulamentului de Organizare si
functionare  a compartimentului de Asistenta Sociala, a Planului  Strategic si a Codului Etic a personalului

din compartimentul de Asistenta Sociala

Avand in vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistentei sociale, a H.G nr. 1.024/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G nr. 68/2003 privind serviciile sociale,
precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale precum si Ordinul 383/2005 pentru
aprobarea standardelor de calitate privind serviciile sociale;

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

In temeiul prevederilor art. 36 , art. 45- alin.1 si art.115 lit.”b”din Legea 215/2001 privind
administratia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru intrunit in sedinta ordinara în data de 14.08.2012 ,
adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

Articolul 1.- Se aproba infiintarea Serviciului Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei
BĂIŢA DE SUB CODRU.

Articolul 2.- Se aprobă întocmirea documentaţiei pentru solicitarea acreditării Primariei comunei
BĂIŢA DE SUB CODRU ca furnizor de servicii sociale şi prestaţii sociale cu caracter primar, prin
compartimentul de asistenţă socială.

Articolul 3.- Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a compartimentului de asistentă
socială din cadrul Primăriei Comunei BĂIŢA DE SUB CODRU, conform anexei nr.1, care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Articolul 4.- Se aproba Planul Strategic pentru o perioada de 3-5 ani conform anexei nr.2, care face
parte integrata din prezenta hatarare.

Articolul 5.- Se aproba Codul Etic al personalului din cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala,
din cadrul Primăriei Comunei BĂIŢA DE SUB CODRU, judetul Maramures, conform anexei nr.3, care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Articolul 6.- Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publică prin afişare şi se  comunică:
- Institutiei Prefectului- Judetului Maramures
- A.J.P.S Maramures
- Primarului Comunei BĂIŢA DE SUB CODRU



PRESEDINTE DE SEDINTA,

POP  ZAMFIR

Contrasemneaza;
Secretarul comunei,

DRAGOŞ  TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la 14.08.2012.
Nr. 27
Notă:
Prezenta hotararea a fost adoptata cu   11 voturi pentru, --0-- voturi impotriva, ---0-- abtineri.

Nr.consilieri în funcţie  11 ,prezenti  11 .



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la reorganizarea „COMANDAMENTULUI ANTIEPIZOOTIC”

în comuna BĂIŢA DE SUB CODRU

Având în vedere prevedrile art. 26 aliniatul 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 cu privire la
organizarea activităţii veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere rezultatele alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 10
iunie 2012;

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, referatul compartimentului de
specialitate,

avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local precum şi avizul secretarului comunei ;
In temeiul prevederilor articolelor  36 alineat 2 literele „d”,aliniatul 6 litera „a”punctul 3 şi a art.

46 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din
23 aprilie 2001 cu modificările şi completările ulterioare ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş,întrunit în şedinţă ordinară în data de
14 august 2012;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se reorganizează COMANDAMENTUL  ANTIEPIZOOTIC ,de pe teritoriul comunei
Băiţa de sub Codru,având următoarea componenţă;

Numele şi prenumele                    Funcţia  publică            Funcţia în comandament

1.DUMUŢA AUREL -Primar -Preşedinte
2.POP TRAIAN -Viceprimar -Vicepreşedinte
3.PINTE DANIEL -Medic veterinar -Secretar tehnic
4.DUMUŢA MARIA -Referent Teh. Agricol -Membru
5.CUREU LUDOVIC -Şef post poliţie -Membru
6.MARINCA TRAIAN -Director  şcoală -Membru
7.BENCIU VASILE -Asistent medical -Membru
8.DRAGOŞ CLAUDIU -Consilier -Membru
9.BUTUZA ŞTEFAN -Teh.veterinar -Membru

Art. 2. Activitatea Comandamentului Antiepizootic al comunei  se v-a desfăşura  conform
programului  de măsuri aprobat de către Comandamentul Antiepizootic  judeţean.

Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:
- Prefectului judeţului Maramureş
- Direcţia Sanitar Veterinară  Maramureş
- Membrilor  comandamentului



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP   ZAMFIR

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la  14 august 2012.

Nr.

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



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea statelor de  personal pentru functiile de demnitate publica,

funcţionari publici si personal contractual din cadrul primărie.

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai
2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

Având în vedere prevederile art.7,art.10 ,art.20 punct 4 şi a art.33 din  legea-cadru
nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  art.4 din legea nr.285/2011 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  punct. 1 litera „a” şi punct 2 litera”a” din Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010;

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

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 Baita de sub Codru, judetul Maramures,întrunit în şedinţă
ordinară în data de 10 iulie 2012;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă statele de personal pentru functiile de demnitate publica ,
funcţionari publici si personal contractual din cadrul primăriei , valabile cu data de 01.06.2012,respectiv
27.06.2012.

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Compartimentului financiar- contabil
- Responsabilului cu resursele umane din cadrul primăriei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP ZAMFIR
Contrasemnat

Secretarul   comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Baita de sub Codru
La 10.07.2012
Nr.24.
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ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL   AL COMUNEI
BĂIŢA DE SUB CODRU

HOTĂRÂRE

privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de

audit public intern

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

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

b) Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
c) art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
d) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
e) art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii:
f) Codului muncii:
g) Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările

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

şi completările ulterioare:
j) Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.

252/2004
k) Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului Filialei Judeţene

Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România;
l) HGR .1183/2012,de aprobarea a  normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei

de audit public intern
Având în vedere expunerea de motive a primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator al

proiectului de hotărâre:
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al

primarului comunei  ,avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,precum şi avizul
sedcretarului comunei.
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În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) şi art. 36 alin. (1). alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) art.
45 alin. (1) şi alin. (2) lit. f). art. 61 alin. (I) şi (2). art. 62 alin. (1). precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b).
alin. (3). alin. (5). alin. (6) şi alin.(7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

Consiliul local al comunei  Băiţa de sub Codru intrunit in sedinta ordinară în  data de 27 decembrie
2012;

HOTĂRĂŞTE:

Art 1. - (1) Se însuşeşte modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi
exercitarea activităţii de audit public intern,întocmit în conformitate cu normele din 4 decembrie 2012
privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei BĂIŢA DE SUB
CODRU

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

- Primarului comunei BĂIŢA DE SUB CODRU.
- Instituţiei Prefectului, Judeţul Maramureş
- Filialei Judeţene Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România şi se aduce la cunoştinţă publică

prin afişare la sediul Primăriei comunei  Băiţa de sub Codru.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BANCOS  ROMULUS

CONTRASEMNEAZĂ

secretarul comunei

DRAGOŞ  TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La 27 decembrie 2012

Nr.39

Notă: 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.
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Anexa

La HCL nr.39 /27.12.2012-

ACORD DE COOPERARE

privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

încheiat astăzi 27.12. 2012

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

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

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

c) art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
d) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
e) art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii:
f) Codului muncii:
g) Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi

completările ulterioare;
h) Codului de procedură civilă;
i) Hotărârii Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu,

cu modificările şi completările ulterioare:
j) Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului

finanţelor publice nr. 252/2004
k) Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului Filialei

Judeţene Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România;
l) HGR .1183/2012,de aprobarea a  normelor privind sistemul de cooperare pentru

asigurarea funcţiei de audit public intern
CAPITOLUL 1

PĂRŢILE

Art. 1. - Părţile prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, sunt:
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Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România, denumită în continuare
Filiala, în calitate de entitate organizatoare a auditului public intern pentru comunele
prevăzute la lit. B. cu sediul în Comuna Săcălăşeni, str. Principală, nr.67 titulară a codului
de înregistrare fiscală 22438487 şi a contului nrRO77BRDE250SV24822482500. deschis
la Banca BRD BAIA MARE reprezentată prin domnul POP EMILIAN GHEORGHE care
îndeplineşte funcţia de preşedinte al Filialei.

Şi

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

B.1. Comuna BĂIŢA DE SUB CODRU ,cu sediul în BĂIŢA DE SUB CODRU nr.19
judeţul MARAMUREŞ titulară a codului de înregistrare fiscală 3627161 şi a contului nr.
RO93TREZ43624510220XXXXX deschis la Trezoreria BAIA MARE reprezentată prin domnul
DUMUŢA  AUREL având funcţia de PRIMAR în baza Hotărârii Consiliului Local
nr.39/.27 decembrie 2012.

CAPITOLUL II

OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE
Art. 2. - Obiectul prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, îl constituie
cooperarea dintre părţile semnatare, prin reprezentanţii legali ai acestora, în vederea
organizării şi exercitării activităţii de audit public intern, în conformitate cu prevederile
legale.
Art. 3. - Prezentul acord stabileşte:
drepturile şi obligaţiile părţilor în organizarea şi exercitarea activitătii de audit public intern:
atribuţiile compartimentului de audit public intern:
obligaţiile financiare ale comunelor semnalare;
obligativitatea confidenţialităţii datelor şi a informaţiilor în posesia cărora intră oricare
dintre persoanele implicate în acest proces.
Art. 4. - Părţile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului şi se
obligă să acţioneze consecvent pentru realizarea lor, sub forma:
menţinerii autonomiei juridice, decizionale şi financiare a fiecărei comune semnatare
îmbinării în mod echitabil a nevoilor de audit public intern cu resursele disponibile între
comunele semnatare;
irevocabilităţii pe cale unilaterală a prezentului acord:

respectării reciproce a confidenţialităţii în desfăşurarea activităţilor de audit public intern şi
raportarea rezultatelor acestora:
respectării cadrului legal, metodologic şi procedural, specific activităţii de audit public
intern.
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CAPITOLUL III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR ÎN ORGANIZAREA ŞI

EXERCITAREA
ACTIVITĂŢII DE AUDIT PUBLIC  INTERN

Art. 5.- Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România, în calitate de
entitate organizatoare şi de angajator, îşi asumă următoarele obligaţii:
-să constituie un compartiment de audit public intern, având în vedere economicitatea,
eficacitatea şi eficienta acestei activităţi, cu un număr de cel puţin trei posturi, dar mai mic
decât trei pătrimi din numărul comunelor semnatare;
-să efectueze toate cheltuielile prevăzute la art. 14 şi să depună declaraţiile aferente dreptu-
rilor de personal, precum şi pe cele specifice angajatorului, potrivit legii:
-să asigure încăperile necesare şi adecvate pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor
compartimentului de audit public intern;
-să asigure procesul de selectare şi angajare a personalului din compartimentul de audit pu-
blic intern;
- să asigure realizarea misiunilor de audit public intern planificate, în conformitate cu
normele generale de audit public intern;
-să asigure conditiile necesare pregătirii profesionale a auditorilor interni la nivelul
cerinţelor stabilite prin normele metodologice specifice entităţilor publice:
să respecte cadrul legal, metodologic şi procedural, specific activităţii de audit public
intern:
-să convoace anual sau ori de câte ori consideră necesar reprezentanţii legali ai comunelor
semnatare ale prezentului acord.
Art 6. - Comunele semnatare ale prezentului acord au următoarele drepturi:
-să propună unele obiective de audit public intern, specifice acestor unităţi administrativ-
teritoriale echipei de auditare nominalizate să realizeze misiunea de audit public intern;
-să solicite şi să beneficieze de servicii de audit public intern pentru îmbunătăţirea eficienţei
şi eficacităţii sistemului de management şi control intern care să asigure atingerea
obiectivelor comunelor:
-să fie informate, în mod exclusiv şi operativ, asupra problemelor şi iregularităţilor consta-
tate cu ocazia misiunilor de audit public intern efectuate;
-să primească, în mod exclusiv, rapoartele de audit public intern care sunt întocmite, urmare
a misiunilor de audit realizate la propria comună:
-să hotărască, independent, asupra acţiunilor necesare implementării recomandărilor formu-
late în baza misiunilor de audit public intern realizate.
Art. 7. - Comunele semnatare ale prezentului acord au următoarele obligaţii:
-să respecte metodologia de audit public intern, respectiv documentarea temeinică,
participarea la şedinţe, analiza şi avizarea documentelor procedurale elaborate de auditorii
interni şi să furnizeze, în scris sau verbal, informaţiile solicitate:
-să asigure accesul la date, informaţii şi documente auditorilor interni, în vederea atingerii
obiectivelor misiunii de audit public intern;
-să asigure logistica necesară desfăşurării misiunilor de audit public intern, respectiv, încă-
peri adecvate, acces la sistemele de comunicaţii şi tehnologia informaţiilor, furnituri de
birou, precum şi alte mijloace materiale utile:



6

-să elaboreze şi să transmită compartimentului de audit public intern planurile de acţiune
necesare implementării recomandărilor acceptate;
-să informeze compartimentul de audit public intern cu privire la modul şi la gradul de im-
plementare a recomandărilor dispuse:
- să furnizeze informaţiile solicitate de auditorii interni în vederea planificării misiunilor de
audit public intern:
- să estimeze costurile necesare realizării misiunilor de audit public intern solicitate în
cursul exerciţiului financiar şi să prevadă aceste angajamente în bugetul local:
- să participe la convocările prevăzute la art. 5 lit.

CAPITOLUL IV
ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC  INTERN
Art 8. - Compartimentul de audit public intern asigură realizarea activităţii de audit

public intern la comunele semnatare ale prezentului acord în baza unui plan de audit,
aprobat de reprezentanţii legali ai acestora.

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

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

b) să elaboreze proiectul planului anual de audit public intern în cooperare cu
reprezentanţii comunelor semnatare si să estimeze durata de realizare a fiecărei misiuni de
audit public intern
c) să efectueze, in condiţii de calitate, misiunile de audit public intern pentru evaluarea
sistemelor de management şi control intern specifice entităţii publice:
d) să asigure monitorizarea realizării misiunilor de audit public intern, precum şi activităţile
de supervizare a acestora;
e) să raporteze rezultatele misiunilor de audit public intern, respectiv constatările,
concluziile şi recomandările către conducerile comunelor auditate;
f) să raporteze operativ şi exclusiv problemele şi iregularităţile constatate, către
conducătorul entităţii publice auditate;
g) să elaboreze raportul anual al activităţii de audit public intern pentru comunele semnatare
ale prezentului acord;
h) să asigure confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor rezultate în urma activităţilor de
audit public intern desfăşurate.

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

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

Art 12. - În vederea realizării în comun a activităţii de audit public intern, părţile susţin
financiar înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea compartimentului de audit public intern.
Art. 13. - (1) Asigurarea evidenţelor privind activităţile desfăşurate, precum si costurile
aferente acestora, sunt în responsabilitatea Filialei Judeţene Maramureş a Asociaţiei
Comunelor din România, în calitate de entitate organizatoare.
(2) Recuperarea costurilor prevăzute la alin. (1) se realizează prin plata cotei-părţi ce revine
fiecărei comune semnatare a prezentului acord, potrivit prevederilor art. 16.
Art 14. -(1) Cheltuielile care se decontează între Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei
Comunelor din România şi comunele semnatare ale prezentului acord sunt următoarele:

a) bunuri şi servicii: contravaloarea bunurilor achizitionate cu acordul beneficiarului
pentru realizarea obiectivelor stabilite prin misiuni de audit: registre, stampile,
furnituri de birou, etc…

b) cheltuieli de personal obiectivate in cotizatia  lunara de 500 lei platibila trimestrial
(total  1500 lei fara TVA) pe baza facturii emise de  prestator.

c) obligaţiile de plată, către bugetul de stat şi către celelalte bugete/fonduri, rezultate în
urma acordării drepturilor de personal sunt incluse in cotizatia lunara

d) cheltuielile privind deplasările auditorilor interni pentru realizarea misiunilor de audit
public intern corespunzătoare fiecărei comune pe baza deconturilor de deplasare
prezentate spre aprobare conducatorului institutiei publice beneficiare

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

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (I) sunt obligaţii de plată ale comunelor semnatare ale
prezentului acord către Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România.
Art. 15. - (1) Cheltuielile prevăzute la art. 14 necesare înfiinţării, organizării şi funcţionării
compartimentului de audit public intern se decontează în baza unor cote-părţi stabilite de
comun acord de către părţile semnatare ale prezentului acord, în urma determinării unui
cost mediu lunar.
(2) Nivelul cotei-părţi:

a) se stabileşte pentru o lună şi nu poate fi fracţionat;
b) se rotunjeşte la 100 de lei în favoarea Filialei Judeţene Maramureş a Asociaţiei

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

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

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

2) Obligaţiile de plată se achită de către comunele semnatare, potrivit prevederilor alin. (I).
Pe baza facturilor emise de către Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei Comunelor din
România.
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3) Pentru neplata la termen a obligaţiilor ce le revin, potrivit alin. (1). comunele semnatare
datorează majorări de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
4) Nivelul majorării de întârziere este cel prevăzut pentru obligaţiile fiscale cuvenite buge-
telor locale.

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

CAPITOLUL VI
CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE ŞI INCOMPATIBILITATE

Art. 18. - Informaţiile, datele şi documcntele utilizate de auditorii interni în cadrul
desfăşurării misiunilor de audit public intern sunt confidenţiale conform prevederilor
normelor specifice şi Codului privind conduita auditorului intern.
Art. 19. - Dosarul de audit public intern, inclusiv raportul de audit public intern, sunt
comunicate şi puse la dispoziţia exclusivă a primarului comunei unde a fost realizată
misiunea de audit public intern.
Art. 20. - Prin clauza de confidenţialitate părţile semnatare ale prezentului acord, convin ca,
pe toată durata acestuia, dar şi după încetarea lui, să nu solicite de la personalul
compartimentului de audit public intern date sau informaţii care privesc oricare dintre
celelalte comune implicate în acţiunea de cooperare şi de care aceştia au luat cunoştinţă în
timpul exercitării misiunilor de audit public intern.
Art. 21. - Auditorii interni asigură confidenţialitatea datelor, a informaţiilor şi a
documentelor între comunele semnatare ale prezentului acord.
Art. 22. - Divulgarea unor date, informaţii sau documente de natură să aducă prejudicii co-
munelor semnatare ale prezentului acord se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare
Art. 23. - (1) Auditorii interni nu pot fi desemnaţi să efectueze misiuni de audit public
intern dacă sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu primarul,
viceprimarul, secretarul sau administratorul public de la nivelul comunei respective.
(2) Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în
mod potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control
intern al entităţilor publice.
(3) Auditorii interni care au responsabilităţi în execuţia programelor şi proiectelor finanţate
integral sau parţial de Uniunea Europeană nu trebuie implicaţi în auditarea acestor
programe.

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

CAPITOLUL VII
FORTA MAJORĂ ŞI LITIGIILE

Art 24. - (1) Niciuna dintre părţile prezentului acord nu răspunde de neexecutarea sau exe-
cutarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, dacă acestea sunt urmare a unui caz de
forţă majoră.
(2) Forţa majoră constituie un obstacol de neînfrânt şi inevitabil şi provoacă imposibilitatea
absolută de executare, fiind neprevizibilă; sunt considerate ca forţă majoră, în sensul
prezentului acord, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii.
Art 25. - Nu se consideră caz de forţă majoră acel eveniment care îndeplineşte cumulativ
condiţiile:
a) nu este adus la cunoştinţa părţilor semnatare ale prezentului acord, în cel mult trei zile
lucrătoare de la producere:
b) există indicii că nu sunt luate toate măsurile posibile în vederea reducerii consecinţelor
acestuia.
Art. 26. - Orice neînţelegere care decurge din interpretarea sau executarea prezentului
acord este soluţionată de părţile semnatare pe cale amiabilă.
Art. 27. - in cazul în care soluţionarea neînţelegerii pe cale amiabilă nu este posibilă,
litigiul dintre părţile semnatare ale prezentului acord se soluţionează de către instanţele de
judecată competente, potrivit legii.

CAPITOLUL VIII
DURATA ŞI DESFIINŢAREA ACORDULUI DE COOPERARE

Art. 28. - Prezentul acord se încheie pe o durată nedeterminată şi intră în vigoare de la data
semnării lui de către reprezentanţii legali ai părţilor semnatare.
Art. 29. - Modificarea sau desfiinţarea prezentului acord, în cursul executării lui, se poate
face numai pentru motive obiective, întemeiate şi neimputabile părţilor, prin acordul de
voinţă al acestora.
Art. 30. - Prezentul acord poate fi modificat prin acte adiţionale aprobate de reprezentanţii
legali ai părţilor acordului.
Art. 31. - (1) Calitatea unei comune de parte în prezentul acord poate înceta, în baza hotă-
rârii consiliului local adoptată în acest sens, numai după expirarea unei perioade de trei ani
de la data de întâi ianuarie a anului următor celui în care comunică Filialei Judeţene
Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România hotărârea respectivă.

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

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

a) efectuarea analizei rezultatelor executării acordului;
b) stabilirea de măsuri privind eficientizarea activităţii de audit public intern;
c) aprobarea planului anual de audit public intern;
d) stabilirea cotei-părţi lunare datorate de comunele semnatare.

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

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

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

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

(5) Măsurile prevăzute la alin. ( I) lit. b) – d) se adoptă cu votul majorităţii
reprezentanţilor legali ai comunelor semnatare ale prezentului acord şi devin obligatorii
pentru toate părţile, inclusiv pentru comunele care nu au fost reprezentate sau ai căror
reprezentanţi legali au votat împotriva măsurilor respective.
Art. 33. - Prezentul acord, prin act adiţional:
a)  poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor părţilor semnatare ale acordului;
b) se modifică oricând pe durata existenţei sale, ca urmare a evenimentelor legislative inter-
venite asupra actelor normative care au stat ia baza adoptării lui.

Prezentul acord de cooperare a fost încheiat în 2 exemplare, toate identic egale din
punct de vedere juridic, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară, astăzi data de
..............
SEMNĂTURILE REPREZENTANŢILOR PĂRŢILOR
L.
S.

PREŞEDINTELE FILIALEI JUDEŢENE MARAMURES ACOR
1.Semnătura POP EMILIAN GHEORGHE
2.Data semnăturii
3.Înregistrat sub nr.

L.
S.

PRIMARUL COMUNEI    BĂIŢA DE SUB CODRU
1.Semnătura
2.Data semnăturii
3.Înregistrat sub nr.

APROB, PREŞEDINTELE FILIALEI JUDEŢENE
1.Prenumele şi numele POP EMILIAN GHEORGHE
2.Semnătura
3.Data aprobării
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ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobareanoilor state de personal pentru aparatul de

specialitate al primarului comunei BĂIŢA DE SUB CODRU şi asistenţii personali
ai persoanelor cu handicap.

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 prevederile HGR.nr.1225/2011 cu privire la stabilirea salariului de bază
minim  brut pe ţară în plata pentru anul 2012;

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 statele de personal pentru  aparatul de specialitate al
primarului comunei Băiţa de sub Codru şi a  asisteţilor personali ai persoanelor cu
handicap , ca urmare a stabilirea salariului de bază minim  brut pe ţară în plata pentru anul
2012, conform anexelor 1 şi 2 , anexe ce  fac parte integranta din prezenta hotarare.

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

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
- Compartimentului financiar-contabil ;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROGOZ  IONEL
Avizat pentru legalitate

Secretar,
Dragoş   Traian

Băiţa de sub Codru,
la 30 ianuarie 2012.
Nr. 1 .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru,__0__ voturi împotrivă, __0__ abţineri,din
numărul  de 11 consilieri în funcţie . Consilieri prezenţi 11 .



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară

pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în judeţul Maramures.

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

Având în vedere proiectul de hotărâre a adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Interciomunitară  pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în judeţul
Maramureş,privind modificarea  Statutului Asociaţiei,fundamentat pe prevederile anexei
2,capitolul V,secţiunea 1”Adunarea General a Asociaţiei” ale HGR. Nr.855/2008 privind
aprobarea Actului Constitutiv-Cadru şi al Statutului-Cadru al asociaţiilor de dedzvoltarer
Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

Având în vedere prevederile art.32 alin 1 din Statutul Asociaţiei,din care rezultă că
statutul poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de reprezentanţii tuturor
asociaţilor,special împuterniciţi în acest scop;

- În temeiul prevederilor  art. 11; art. 13,  art. 36, alin. 2, lit. a, b, d, e, alin. 3, lit. c si
alin. 7, lit. c, alin. 9; art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. 1,litera b  din   Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliului Local al comunei Băiţa de sub Codru , intrunit in sedinta ordinara în  data
de 16 octombrie 2012;

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în judeţul Maramures,autentificat sub
numărul 3213/12 august 2009 conform proiectului de Hotărâre a Adunării Generale a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor
Menajere în judeţul Maramures,anexă la prezenta hotărâre;

Art. 2. Se imputerniceste primarul  comunei Băiţa de sub Codru, domnul DUMUŢA
AUREL,   să reprezinte  interesele comunei în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara
pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în Judeţul Maramureş.

Art. 3. Se imputerniceste primarul comunei Băiţa de sub Codru, domnul DUMUŢA
AUREL, să semneze  actul adiţional privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitara  pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în Judeţul Maramureş.

Art. 4. Prezenta Hotarare se aduce la conoştiinţă publică prin afişare şi se comunică:
- Institutiei Prefectului Judetului Maramures;
- Primarului comunei Băiţa de sub Codru;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI pentru Gestionarea Integrată a

Deşeurilor Menajere în Judeţul Maramureş.
- Membrilor asociatiei ADI Maramures;



PRESEDINTE DE SEDINTA,

POP  DUMITRU

Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ TRAIAN
La  16  octombrie 2012.
Nr. 33

Nr.total consilieri 11 în funcţie , consilieri prezenti 11

Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de  11 voturi pentru, __0__impotriva, __0__abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind desemnarea reprezentantul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,

ca membru in Adunarea Generala a Asociaţilor din cadrul ADI pentru gestionarea
integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramures.

Avand in vedere:
- Adresa nr. 109/2012 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru pentru
gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramures, prin care se solicita
desemnarea prin Hotarare a Consiliului Local al comunei  Băiţa de sub Codru , a primarului
comunei ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociaţiilor din cadrul ADI pentru
gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramures, ca urmare a incetarii
mandatului reprezentantului actual si ca urmare a rezultatelor alegerilor locale din iunie
2012;

- Expunerea de motive a primarului comunei, avizul  comisiei de specialitate din
cadrul consiliului local ,referatul compartimentului de specialitate şi avizul secretarului
comunei;

- Hotararea nr.32./30.10.2008, privind asocierea comunei Băiţa de sub Codru , prin
Consiliul Local al comunei  Băiţa de sub Codru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
ADI Maramures;

- Hotararea nr.7./26.02.2009 privind insusirea Actului Constitutiv si al Statutului
modificat  al ADI Maramures, la care comuna Băiţa de sub Codru este asociata;

- Prevederile legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice; Legii 241/2006
privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- În temeiul prevederilor art. 11; art. 13, art. 36, alin. 2, lit. a, b, d, e, alin. 3, lit. c si
alin. 7, lit. c, alin. 9; art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. 1,litera b  din Legea nr. 251/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliului Local al comunei Băiţa de sub Codru , intrunit in sedinta ordinara în  data
de 11 septembrie 2012;

HOTARASTE

Art. 1. Se desemnează primarul comunei  Băiţa de sub Codru domnul  DUMUŢA
AUREL, ca reprezentant al comunei Băiţa de sub Codru in Adunarea Generala a
Asociatiei  din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara  pentru Gestionarea
Integrată a Deşeurilor Menajere în Judeţul Maramureş.



Art. 2. Se imputerniceste primarul comunei Băiţa de sub Codru, domnul DUMUŢA
AUREL, să semneze  actul adiţional privind modificarea Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitara  pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în Judeţul
Maramureş.

Art. 3. Prezenta Hotarare se aduce la conoştiinţă publică prin afişare şi se
comunică:

- Institutiei Prefectului Judetului Maramures;
- Primarului comunei Băiţa de sub Codru;
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI pentru Gestionarea Integrată a

Deşeurilor Menajere în Judeţul Maramureş.
- Membrilor asociatiei ADI Maramures;

PRESEDINTE DE SEDINTA,

POP  DUMITRU

Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ TRAIAN
La  11 septembrie 2012.
Nr. 29

Nr.total consilieri 11 în funcţie , consilieri prezenti 11

Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de  11 voturi pentru, __0__impotriva, __0__abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei

BĂIŢA DE SUB CODRU ,
ca membru in Adunarea Generala a ADI-Maramures, pentru mandatul 2012 – 2016

Avand in vedere:
- Adresa nr. 318/18.06.2012 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru apa

si canalizare ADI Maramures, prin care se solicita desemnarea prin Hotarare a Consiliului
Local al comunei  Băiţa de sub Codru , a unui reprezentant in Adunarea Generala a ADI
Maramures, ca urmare a incetarii mandatului reprezentantului actual si ca urmare a
rezultatelor alegerilor locale din iunie 2012;

- Expunerea de motive a primarului comunei, avizul  comisiei de specialitate din
cadrul consiliului local ,referatul compartimentului de specialitate şi avizul secretarului
comunei;

- Hotararea nr.32./30.10.2008, privind asocierea comunei Băiţa de sub Codru , prin
Consiliul Local al comunei  Băiţa de sub Codru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
ADI Maramures;

- Hotararea nr.7./26.02.2009 privind insusirea Actului Constitutiv si al Statutului
modificat  al ADI Maramures, la care comuna Băiţa de sub Codru este asociata;

- Prevederile legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice; Legii 241/2006
privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- În temeiul prevederilor art. 11; art. 36, alin. 2, lit. a, b, d, e, alin. 3, lit. c si alin. 7, lit.
c, alin. 9; art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. 1; art. 13, art. 91, alin. 3, lit. d si e, alin. 6, lit. c si
art. 102. Legii 251/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare

Consiliului Local al comunei Băiţa de sub Codru , intrunit in sedinta ordinara în  data
de 10 iulie 2012;

HOTARASTE

Art. 1. Incepand cu data de 27 iunie 2012, se desemneaza domnul DUMUŢA
AUREL avand calitatea de primar al comunei Băiţa de sub Codru, cetatean roman, nascut
la data de 06.03.1973,în localitatea judetul Maramureş domiciliat in  Băiţa de sub Codru
nr. 600 CNP 1730306243678 posesor al CI seria MM nr. 595020 eliberata de SPCLEP
ULMENI la data de 07.03.2012 ca reprezentant al Consiliului Local al comunei Băiţa de
sub Codru in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI
Maramures, pentru mandatul 2012 – 2016;



Art. 2. Cu aceeasi data inceteaza imputernicirea in aceasta calitate a domnului
GHIŢĂ GHEORGHE, cetatean roman, nascut la data de 21.05. 1952, localitatea  Băiţa de
sub Codru judetul Maramureş, domiciliat in Băiţa de sub Codru ,nr. 266 CNP
1520521243671 posesor al CI seria MM nr. 307800 ca urmare a expirarii mandatului si a
incetarii calitatii de primar al comunei Băiţa de sub Codru;

Art. 3. Se imputerniceste domnul DUMUŢA  AUREL avand calitatea de primar al
comunei Băiţa de sub Codru, cetatean roman, nascut la data de 06.03.1973,în localitatea
Băiţa de sub Codru judetul Maramureş domiciliat in  Băiţa de sub Codru  nr. 600 CNP
1730306243678, posesor al CI seria MM nr. 595020 eliberata de SPCLEP ULMENI la data
de 07.03.2012, ca reprezentant al Consiliului Local al comunei Băiţa de sub Codru in
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI Maramure, sa voteze
si sa semneze in numele si pe seama Consiliului Local al comunei  Băiţa de sub Codru
actele aditionale privind modificarile Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ADI Maramures;

Art. 4. Hotararea de inlocuire va fi transmisa in copie tuturor membrilor asociati si la
ADI Maramures, in termen de 7 zile calendaristice de la data emiterii ei;

Art. 5. Prezenta Hotarare se adduce la conoştiinţă public prin afişare şi se
comunică:

- Institutiei Prefectului Judetului Maramures;
- Primarului comunei Băiţa de sub Codru;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI Maramures;
- Membrilor asociatiei ADI Maramures;

PRESEDINTE DE SEDINTA,

POP ZAMFIR

Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ TRAIAN
La  10 IULIE 2012.
Nr. 21

Nr.total consilieri 11 în funcţie , consilieri prezenti 11

Prezenta 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 rectificarea bugetului local al comunei
Baita de sub Codru pe anul 2012

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,întrunit în şedinţă ordinară în
data de 10 iulie 2012;

HOTARASTE :

Art. 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2012 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 23 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: +23 mii lei
- Venituri proprii +23 mii lei

-Cheltuieli total + 23 mii lei
din care:
Alegerii locale 2012

-cheltuieli de personal (alegeri) 54.10 +18 mii lei
-bunurii şi servicii (alegeri) 20.00 +  5 mii lei

Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare 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 10.07.2012

Nr.22
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi pentru.Voturi împotrivă 0 ,abţineri 3

.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 2012

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,întrunit în şedinţă ordinară în
data de 10 iulie 2012;

HOTARASTE :

Art. 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2012 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 21 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: +21 mii lei
- Venituri proprii +21 mii lei

-Cheltuieli total + 21 mii lei
din care:
Alegerii locale 2012

-cheltuieli de personal (alegeri) 54.10 +18 mii lei
-bunurii şi servicii (alegeri) 20.00 +  3 mii lei

Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare 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 10.07.2012

Nr.22
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi pentru.Voturi împotrivă 0 ,abţineri 3

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