
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la  alegerea preşedintelui de şedinţă

Având în vedere prevederile art.9 din Anexa la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor locale,aprobată prin Legea nr.
673/2002;

In temeiul prevederilor articolului 35 aliniatul 1,art.41  şi a art. 115 aliniatul 1
litea “b”din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată în Monitorul Oficial
al României nr, 123 din 20 februarie  2007 ;

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Pentru o perioadă de 3 luni ( decembrie 2013-februarie 2014 ) se
alege preşedinte de şedinţă domnul consilier RUS   VASILE din localitatea  BĂIŢA DE SUB
CODRU  nr. 296 –consilier PSD.

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

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHIŢ   VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 26.11.2013
Nr.27.

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.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Master Planului pentru apă şi apă uzată pentru judeţul Maramureş, noiembrie
2013 şi a listei de investiţii prioritare pentru POS Mediu, Axa Prioritară 1-Extinderea şi modernizarea
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, perioada de programare 2014-2020

Având în vedere:
-cerinţele din Caietul de sarcini şi  Cererea de finanţare pentru proiectul de Asistenţă tehnică pentru

pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire, proiect regional  de dezvoltare a
infrastructurii de apă  şi apă uzată în perioada 2014-2020;

-instrucţiunea emisă de Direcţia Generală AM POS Mediu nr.137.243/CG/17.10.2013 privind
completarea Cererii de finanţare şi a Caietului de sarcini pentru POS Mediu, perioada de programare 2014-
2020;

-adresa ADI-Maramureș nr.486/13.11.2013 prin care se solicită aprobarea în  Consiliul Local a Master
Planului revizuit în noiembrie 2013 și a listei de investiții prioritare pentru POS Mediu, Axa Prioritară 1-
Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, perioada de programare 2014-2020,
așa cum este prevazută în anexă la Master Planul pentru apă și apă uzată pentru județul Maramureș, revizuit
în noiembrie 2013;

-expunerea de motive  a primarului comunei ,referatul compartimentului de  specialitate din cadrul
primăriei Băiţa de suib Codru;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată prin Legea 311/2004, OG
nr. 1/2011;

-Directiva apei potabile (Directiva 98/83/EC);
-Directiva privind epurarea apelor uzate orăşeneşti (Directiva 91/271/EEC);
-HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme

privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate;
-HG nr. 567/2006 privind modificarea normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplinească apele de

suprafaţă utilizate pentru potabilizare –NTPA 013 aprobate prin HG 100/2002;

În conformitate cu:
-Legea 241/22 iunie 2006 a serviciului de  apă  şi canalizare cu modificarile şi completarile ulterioare,

art.10 alin.(1) lit. b), art. 11 alin.(1) și  (2) lit. g), precum si ale art. 12 alin.(1), lit. a) din Legea 51 din 08
martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, prevederile art. 8, alin (2) lit a)

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), (2) lit. b), alin (4) lit.  d), art 45  şi art 115 alin (1) lit b) din
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
adopta prezenta:



HOTĂRÂRE

Art.1 Se aprobă Master Planul pentru apă şi apă uzată pentru judetul Maramureş, noiembrie 2013.

Art. 2* Se aprobă lista de investiţii prioritare pentru POS Mediu, Axa Prioritară 1- Extinderea şi modernizarea
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, perioada de programare 2014-2020 cuprinse în Master Planul
judeţean pentru apă şi apă uzată pentru judeţul Maramureş, noiembrie 2013 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 3*. Se aprobă cofinanţarea pentru proiectul de Asistenţă Tehnică POS Mediu, Axa Prioritară 1-
Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, perioada de programare 2014-2020,
reprezentând 1% din valoarea eligibilă a proiectului de asistenţă tehnică.

Art 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează primarul comunei Băiţa de sub Codru.

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică  prin grija secretarului
comunei la:

- Instituţia  Prefectului Judeţului Maramureş
- Consiliulul Judetean Maramureş
- ADI – Maramureş
- Primaria comunei Băiţa de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINTA

GHIŢ   VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la  26.11.2013.
Nr. 29 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  10 voturi pentru, 0  abţeneri, 0 voturii împotrivă,din
numărul  de  10 consilieri prezenţi .

Consilieri în funcţie :  11



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BĂIŢA DE SUB CODRU

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea organigramei şi a  statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului şi al instituţiilor publice din subordinea Consiliului local  al comunei

BĂIŢA DE SUB CODRU,
judeţul Maramureş

Având în vedere Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.4040/2012 privind
aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului A.N.F.P., precum şi a modalităţii de transmitere a
acestora de către autorităţile si instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii ;

Având în vedere Nota de fundamentare a primarului, avizul secretarului comunei, şi avizul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului local;

Având în vedere AVIZUL nr.26999 din 31.07.2013 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici precum
şi prevederile art.107 si 111 din Legea nr.188/199, republicată, privind Statutul Funcţionarilor Publici;

În baza prevederilor O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalitaţii
administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile si autorităţile publice
din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a Ministerelor;

In temeiul prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publică precum
şi a Legii nr.544/2004 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

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

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

HOTĂRÂRE :

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

Art. 2. – Se aprobă statul de funcţii pentru  aparatul de specialitate al primarului şi al instituţiilor publice
din subordinea Consiliului local conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici -Bucuresti;
- Compartimentului financiar-contabilitate ;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI

CONTRASEMNAT
Secretar,

DRAGOŞ TRAIAN
Băiţa de sub Codru,
la 27.August 2013.
Nr.22.

Nota: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  10 voturi pentru, __0__ voturi împotrivă, _0__ abţineri,din numărul
de 11 consilieri în funcţie .
Consilieri prezenţi 10 .



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea dării în folosinţă cu titlu gratuit a unui spaţiu din clădirea

Consiliului Local Băiţa de sub Codru, Postului de Poliţie Băiţa de sub Codru.

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 art.4 aliniatul 4,punct 3 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.874 aliniatul 1 din Legea nr.287/2009,-CODUL CIVIL-,cu
modicările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 litera “ c” , a art. 45,art.115 alin 1 litera „b”,a
art.124 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,cu modificările şi
completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă cu titlu gratuit începând cu data de 1 septembrie 2013 pe o

perioadă de 5 ani , a spaţiului din clădirea Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru,postului de poliţie
Băiţa de sub Codru,în care acesta îşi desfăşoară activitatea.

Art.2. Primarul comunei va încheia contractul de comodat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Maramureş.

Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil
- Inspectoratului Judeţean de Poliţie Maramureş
- Postului de poliţie Băiţa de sub Codru.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

DRAGOŞ  CLAUDIU-ROMI

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 27 august 2013
Nr.23.

Notă:
Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de 10 voturi pentru, __0_ impotriva, __0__ abtineri.

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



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar

a bugetului local pe anul 2012

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 2012, 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 Maramures.
- Trezoreriei BAIA MARE
- Compartimentului financiar –contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA

GHIŢ   VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 30.05.2013
Nr.16

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, __0__ voturi
împotrivă,___0____ abţineri,din numărul  de 11 consilieri în funcţie .
Consilieri prezenţi 11.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la adoptarea bugetului local

pe anul 2013

Având în vedere prevederile legii nr. 5/2013 ,legea bugetului de stat pe anul 2013,
,Deciziilor nr.160-161/2013 şi anexele la aceasta, a directorului executiv a direcţiei generale a
finanţelor publice Maramureş;

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 2013.

Articolul 2.. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2013 se stabileşte atât
la venituri cât şi la cheltuieli în sumă de 1617 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 2013 sunt în sumă de 1617 mii lei şi se
prezintă astfel:

Venituri TOTAL 1617 mii lei
A.Venituri proprii 179 mii lei
B. Prelevări din bugetul de stat 1438 mii lei
Din care :

Sume defalcate din TVA -cheltuieli descent. 528 mii lei
Estimare venit.sume def.din imp.pe venit 04.02.01. 72 mii lei
Sume defalcate din impozit pe venit 18,5% 04.02.04 228 mii lei
Sume de echilibrare din TVA . 11.02.06 228 mii  lei
Sume defalcate din TVA 11.02.02 900 mii lei
Suvenţie încălzire-alte bugete                        43.02.34                                     10  mii lei



Articolul 6. Cheltuieli bugetului local pe anul 2013 sunt în sumă totală de 1617 mii lei
în structură se prezintă astfel :

Total cheltuieli : 1617 mii lei

-Servicii publice generale 51.02. 328 mii lei
din care;
-Cheltuieli de personal 258 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii 70 mii lei

-Apărare ordine publică şi siguranţă : 61.02 Total 20 mii lei
din care ; cheltuieli de personal 14 mii lei

-alte cheltuieli –situaţii de urgenţă 6 mii lei

-ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02. Total 848 mii lei
din care ;
-cheltuieli de personal 709 mii lei
-cheltuieli materiale şi servicii 82 mii lei
-cheltuieli complementare 13 mii lei
-hotarârii judecatoreşti 44 mii lei

-SĂNĂTATE 66.02. 6 mii lei
din care:- materiale şi servicii 6 mii lei

-CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 67.02. 70 mii lei
din care :

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

-cheltuieli materiale şi servicii 1 mii lei
-Cămin cultural-suvenţii 30 mii lei
din care ;-cheltuieli materiale şi servicii 30 mii lei
-Culte 12 mii lei

-Asistenţă socială 68.02. 88 mii lei
Din care :

- Cheltuieli de personal 50 mii lei
-Indemnizatie fixa 26 mii lei
- Ajutor social -incălzire 11.02.02 2 mii lei
-suvenţie încălzire –alte bugete 10 mii lei
-Servicii de dezvoltare publică 70.02 140 mii lei
Din care:
-Cheltuieli de capital (investitii) 70 mii lei
-Cheltuieli materiale,bunuri şi servicii-iluminat public- 70 mii lei

-Transporturi si comunicatii 84.00 127 mii lei
din care:
-cheltuieli de capital (investiţii proiecte) 50  mii lei
-bunuri şi servicii (rep.străzi ,podeţe,zid sprijin) 77 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
GHIŢ   VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru

la 08.04.2013.
Nr.12.
. Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti 10 .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de 8 voturi pentru, 1 impotriva, 1 abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a

Consiliului Local al comunei

BĂIŢA DE SUB CODRU

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor , cu modificările şi completările
ulterioare;

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

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „a”,aliniatul 3 litera „a”,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 Regulamentu de organizare şi funcţionare a Consiliului
Local al comunei Băiţa de sub Codru,conform  anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Primarului comunei.
- Tuturor consilierilor în funcţie.

PRESEDINTE DE SEDINTA

DRAGOŞ  CLAUDIU
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la  27.06.2013.
Nr. 20 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  11 voturi pentru, __0___abţeneri, ___0____voturii împotrivă,din numărul
de 11 consilieri prezenţi .

Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi  instrumentarea unor
proiecte de investiţiii în comuna Băiţa de sub Codru

Având în vedere nota de fundamentare a primarului comunei cu privire la necesitatea
implementării acestor proiecte avizul comisiei de  specialitate din cadrul consiliului local , referatul
viceprimarului comunei ,precum şi avizul secretarului comunei;

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

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi  instrumentarea următoarelor
proiecte de investiţiii  în comuna Băiţa de sub Codru,conform  anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

GHIŢ   VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la  08.05.2013.
Nr. 14 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, 0 abţeneri, 0 voturii împotrivă,din numărul  de 9
consilieri prezenţi .

Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi  instrumentarea unor

proiecte de investiţiii în comuna Băiţa de sub Codru

Având în vedere nota de fundamentare a primarului comunei cu privire la necesitatea
şi oportunitatea implementării acestor proiecte care vor deservii un număr de 1871 locuitori ai
comunei,avizul comisiei de  specialitate din cadrul consiliului local , referatul viceprimarului comunei
,precum şi avizul secretarului comunei;

Având în vedere ACORDUL DE PARTENERIAT nr.819/2013,încheiat cu I.F.POP
D.VASILE;

Având în vedere ANGAJAMENTUL  cu privire la suportarea cheltuielilor de mentenanţă
şi gestionare a investiţielor pe o perioada de cel puţin 5 ani de la data dării în exploataţie a investiţiei ;

Având în vedere ANGAJAMENTUL de a asigura exploatarea drumurilor în conformitate
cu reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor:

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

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi  instrumentarea următoarelor
proiecte de investiţiii  în comuna Băiţa de sub Codru,conform  anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

GHIŢ VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la  08.05.2013.
Nr. 14 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, 0 abţeneri, 0 voturii împotrivă,din numărul  de 9
consilieri prezenţi .

Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

cu privire la aprobarea limitelor minime ale veniturilor medii lunare
ce se obţin şi se vor utiliza în calculul ajutorului social în anul 2013 în 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  17 ianuarie 2013,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 2013,
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,

BANCOŞ ROM ULUS
Contrasemneaza:
Secretarul comunei,
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La 17 ianuarie 2013
Nr.3
Nr.total consilieri 11 , prezenti
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 numărului asistenţilor  personali ai

persoanelor cu handicap pe anul 2013.

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 01.01.2013 la 5 iar  a  persoanelor cu handicap care  au optat pentru indemnizaţie  la 5.

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

-Compartimentului de asistenţă socială

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

BANCOŞ ROMULUS

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
17.01.2013.
Nr. 1.

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

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



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 pe anul 2013
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 17  ianuarie 2013, adopta prezenta;

H O T A R A R E :

Articolul 1.- Se aproba Planul de Actiuni si Lucrari de Interes Local pe anul 2013
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,

BANCOŞ ROMULUS
Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ TRAIAN
La 17 ianuarie 2013.
Nr.2.

Nr.total consilieri 11 în funcţie , consilieri prezenti

Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de voturi pentru, ___impotriva, ___ abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A

CU PRIVIRE LA APROBAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL
“Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronica a registrului agricol si a altor

activitati specifice, in judetul Maramures “

Consiliul local al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU judetul MARAMUREŞ, intrunit in
sedinta ordinara in data de 30 MAI 2013.

Avand in vedere referatul de specialitate nr.765/27.05.2013 intocmit de compartimentul de
specialitate al comunei, privind implementarea proiectului “Crearea infrastructurii necesare pentru
gestiunea electronica a registrului agricol si a altor activitati specifice, in judetul Maramures“ in
cadrul POSCCE, Axa 3, Domeniul major de interventie 2, Operatiunea 1 “Sustinerea implementarii de
solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

Avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru proiectele ce solicita finantare prin
POSCCE, Axa 3, Domeniul major de interventie 2, Operatiunea 1 “Sustinerea implementarii de solutii de
e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

Avand in vedere Rapoartele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Băiţa de sub Codru;

Constatand indeplinirea prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata,

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R E S T E

Art. 1. – Aprobarea proiectului cu titlul “Crearea infrastructurii necesare pentru
gestiunea electronica a registrului agricol si a altor activitati specifice, in judetul Maramures “, in
valoare totala de 6,506.000 lei, ce urmeaza a fi depus in cadrul apelului 3 de proiecte din sesiunea 2013 ,
Axa 3, Domeniul major de interventie 2, Operatiunea 1 “Sustinerea implementarii de solutii de e-
guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, din cadrul Programului
Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice;

Art. 2. – Aprobarea contributiei comunei BĂIŢA DE SUB CODRU la cofinantarea
cheltuielilor totale ale proiectului “Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronica a
registrului agricol si a altor activitati specifice, in judetul Maramures“, in valoare de 0 lei,
reprezentand 0 % din valoarea totala a proiectului





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la stabilirea taxelor ce se vor percepe pentru utilizarea drumurilor de interes
local,(respectiv-drumuri comunale ,străzi şi uliţe) de catre autovehiculele cu un tonaj mai mare
de 10 tone.

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

Având în vedere prevederile:
- O.G.nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare;
- Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile

ulterioare;
- art.283, al.(2) si (3) din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si

completarile ulterioare;
In baza prevederilor articolelor 36 alineat 2  litera “b” , alineat 4 litera “c”,  art.45

al.(2) litera “c”si art.115 litera “b” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,
republicata cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.Pentru utilizarea drumurilor de interes local(drumuri comunale ,străzi şi uliţe)
de catre autovehiculele cu un tonaj mai mare de 10 tone, se stabileste taxa de utilizare de 5 lei/to
si/sau mc.

Art.2.Plata taxei stabilite la aricolul 1 se va efectua prin ordin de plata in contul
administratorului de drum sau în numerar la casieria Primariei comunei Băiţa de sub Codru.

Art.3.Taxa de transport se plăteşte anticipat de agenţii economici care exploatează
material lemnos( parchete obţinute prin licitaţie) şi a căror transport se realizează pe străzile din
comună , pentru întreaga cantitate ce urmează a fi transportată,cantitate ce ne v-a fi comunicată
de către Ocolul Silvic Ulmeni.

Art.4.Pentru transportatorii ocazionali de material lemnos sau produse de
balastieră taxa se plăteşte cu ocazia efectuării transportului.

Art.5.Sunt scutiţi de plata taxei stabilite prin prezenta hotărâre :
- Transportatorii de material lemnos cu mijloace cu tracţiune animală
- Transporturile de lemn de foc destinat unităţilor de învăţământ, cultură

, sănătate, administraţie publică şi culte din comună,precum şi acele transporturi cu produse de
balastieră care au destinaţia întreţinerii drumurilor din comună.



- Transportatorii de material lemnos sau produse de balastieră
(balast,sort) care au  sediul social în comuna Băiţa de sub Codru şi  care achită impozitele şi
taxele locale către primăria comunei Băiţa de sub Codru.

Art. 6. Primarul comunei poate conveni cu exploatatorii de parchete ce transportă
material lemnos pe străzile din comună,precum şi cu cei care transportă produse de balastieră, ca
în schimbul sumei datorate să presteze lucrări de transport şi aşternere de material pietros pe
străzi ori efectuarea altor lucrări de întreţinere a acestora.

Art. 7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul
DUMUŢA  AUREL , primarul comunei.

Art. 8. Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.03.2013 ,se
aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
- Ocolului Silvic Ulmeni.
- Agenţilor economici de pe raza comunei care prestează activităţi de

această natură.
- Postului de Poliţie Băiţa de sub Codru.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

BANCOŞ  ROMULUS

Contrasemnat
SECRETAR

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 28.02.2013
Nr.9

Notă:
Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru , 0 voturi  împotrivă şi 1 abţineri.

Numărul  consilierilor  prezenţi  fiind de 10 ,din totalul de 11 în funcţie.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

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

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

pe anul 2013.

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 2013, 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
2013 care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 40 mii lei .

Articolul 2. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Serviciul de salubrizare “ pe anul
2013 se compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă 40 mii lei.
Articolul 3. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Serviciul de salubrizare  “ pe

anul 2013 se compun din :
- Prestării servicii- colectare şi depozitare - 40 mii lei

Articolul 4. Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate “Cămin cultural “ pe anul
2013 care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 35 mii lei .

Articolul 5. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Cămin cultural “ pe anul 2013 se
compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă 5 mii lei.
- Suvenţii  de la bugetul local 30 mii lei

Articolul 6. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Cămin cultural  “ pe anul 2013 se
compun din :

-Cheltuieli materiale şi servicii 35 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.4 /2013.
Articolul 8. Taxele  ce se percep pentru colectarea deşeurilor menajere sunt cele stabilire prin

HCL nr. 4 /2013.
Articolul 9. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli  pe anul 2013 pentru activitatea de

administrare “Păduri comunale”,care cuprinde atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli suma
de mii lei.

-Venituri totale încasate de valorificarea masei lemnoase 47 mii lei



- Cheltuieli total 47 mii lei
din care;
-Cheltuieli  privind paza pădurii 42.5 mii lei
-Cheltuieli îngrijire 1,8 mii lei
-Fond conservare şi de mediu 1.9 mii lei
- Alte cheltuieli 0,8 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

GHIŢ   VASILE

Contrasemnat
Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 08.04.2013.

Nr.13.
Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti  10

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 8   voturi pentru,  1 impotriva,  1 abtineri.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea noilor nivele ale 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 1309/2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile

impozabile , impozitele şi taxele locale, şi alte taxe asimilate acestora , precum şi pentru amenzile aplicabile
incepand cu anul fiscal 2013 ,cu modificările şi completările ulterioare ;

-prevederile Ordonanţei Gvernului României nr. 1/2013;
- 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 17
Ianuarie   2013;

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.

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. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul.6.
Hotărârea nr. 37/2012 şi anexele nr. 1-5 la aceasta , prin care se stabilise impozitele şi taxele

locale pentru anul 2013 , se abrogă.
Articolul . 7

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,
BANCOŞ  ROMULUS

CONTRASEMNAT:
Secretarul comunei,

DRAGOŞ  TRAIAN
Băiţa de sub Codru
La 17   ianuarie   2013.
Nr.4 .
Nr.total consilieri în funcţie 11, prezenti .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  11 voturi pentru, 0 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 2014

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

ulterioare;
Având  în vedere prevederile  HGR.nr.1309/2012,pentru modificarea şi completarea Legii

nr.571/2003 privind Codul Fiscal;
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;

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 18
decembrie  2013;

HOTĂREŞTE:
Articolul . 1

Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2014, 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
2014, 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 2014, 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 2014 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.

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 2014,se ia în calcul delimitarea
zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Băiţa de sub Codru nr.32/2010.

Articolul.5.
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
RUS VASILE

CONTRASEMNAT:
Secretarul comunei,

DRAGOŞ  TRAIAN
Băiţa de sub Codru
La  18 DECEMBRIE 2013.
Nr.32.
Nr.total consilieri în funcţie 11, prezenti   11 .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de   11 voturi pentru, ___0_____ impotriva, ____0_____ abtineri.



ROMÂNIA +==proiect+++
JUDEŢUL MARAMURES

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul fiscal 2015

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

ulterioare;
Având  în vedere prevederile  HGR.nr.1309/2012,pentru modificarea şi completarea  Legii

nr.571/2003 privind Codul Fiscal;
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;

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 30
decembrie  2014;

HOTĂREŞTE:
Articolul . 1

Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2015, 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
2015, constituind anexa nr. 1,nivelul sumelor mentinindu-se la nivelul anului 2014 ;

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 2015, 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 2015 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, taxe care raman la nivelul celor srtabilite pentru anul 2014;
b) taxele percepute la Caminele culturale sunt cele stabilite conform anexei nr.3 la prezenta

hotarare,taxe care raman la nivelul celor srtabilite pentru anul 2014;
c) taxa perceputa  pentru salubrizare, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

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 2015,se ia în calcul delimitarea
zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Băiţa de sub Codru  nr.32/2010.

Articolul.5.
Anexele nr. 1-4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
POP   TRAIAN

CONTRASEMNAT:
Secretarul comunei,

DRAGOŞ  TRAIAN
Băiţa de sub Codru
La  30 DECEMBRIE    2014.
Nr._______.
Nr.total consilieri în funcţie 11, prezenti   _____  .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  ___________ voturi pentru, ________  impotriva, _________ abtineri.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea numărului asistenţilor  personali ai

persoanelor cu handicap pe anul 2013.

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 cererea domnului POP GHEORGHE din localitatea Băiţa de sub Codru nr.
435,persoană cu handicap grav:

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. Începând cu data de 01.03.2013 numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav se modifică la la 6 iar  a  persoanelor cu handicap care  au optat pentru indemnizaţie  la 4.

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

-Compartimentului de asistenţă socială

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

BANCOŞ ROMULUS

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
28.02.2013.
Nr. 7.

Notă:
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru , ___0___ voturi  împotrivă şi ___0____ abţineri.

Numărul  consilierilor  prezenţi  fiind de 10 ,din totalul de 11 în funcţie.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea numărului asistenţilor  personali ai

persoanelor cu handicap pe anul 2013.

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. Începând cu data de 6.03.2013 numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav se modifică la la 4 iar  a  persoanelor cu handicap care  au optat pentru indemnizaţie  la 5.

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

-Compartimentului de asistenţă socială

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

GHIŢ   VASILE

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
28.03.2013.
Nr. 10 .

Notă:
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru , ___0___ voturi  împotrivă şi ___0____ abţineri.

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea achiziţionării unei suprafeţe de teren în localitatea Băiţa de sub Codru
în vederea proiectării şi executării unor lucrări pentru „Drum legătură  PESTE VALE –
VALCEA-Pustălac” în comuna Băiţa de sub Codru.

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

Având în vedere Nota de Fundamentare întocmită de către viceprimarul comunei cu
privire la necesitatea şi oportunitatea realizării acestei căi de comunicaţie ;

In temeiul prevederilor articolelor  36 alineat 2 literele „b”,alin 4 litera „d”, a art. 45
aliniat 3,a art.123 alin 1 şi a art.115 aliniat 1 litera „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie  2007, cu modificările şi
completările ulterioare ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;
HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 . Se aprobă cumpărarea unei suprafeţe de teren de 2100 mp în localitatea Băiţa de sub
Codru judeţul Maramureş în vederea proiectării şi realizării unor lucrări de execuţie pentru „Drum
legătură   PESTE VALE –VALCEA-Pustălac” în comuna Băiţa de sub Codru.

Art. 2. Primarul comunei este  împuternicit  pentru aducerea  la îndeplinire a prezentei hotărârii, ,
,negocierea preţului terenului şi a lucrărilor topografice,încheierea formalităţilor necesare întabulării
acestui teren.

Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 8000 lei – pentru achiziţionarea   terenului  precum şi
suma 1500 cheltuieli pentru achitarea lucrările  topografice şi a cheltuielilor notariale:

Art.4. Contravaloarea  cumpărării acestei suprafeţe de teren,proiectarea şi execuţia , se v-a
achita din bugetul local.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHIŢ VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 30 MAI 2013.
Nr. 17.
Notă:
Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de  10 voturi pentru, 1 impotriva,  _0___ abtineri.
Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti  11 .



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea scutirii de la plata unor penalităţii de întârzire şi a  majorărilor de întârziere
la impozite şi taxe locale, pentru unele persoane  juridice.

Având în vedere cererile depuse de către persoanele juridice, Asocia Composesorală Băiţa
de sub Codru şi Asocia Composesorală URMENIŞ, prin care solicită scutirea de la plata unor
penalităţii de întârzire  şi a  majorărilor  de întârziere la impozite şi taxe locale;

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

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

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă scutirea de la plata unor penalităţi de întârziere şi majorării de
întârziere la plata unor impozite şi taxe locale,pentru persoanele juridice solicitante,respectiv ;
- ASIOCIAŢIA COMPOSESORALĂ BĂIŢA DE SUB CODRU cu suma de 4571 lei .
- ASOCIAŢIA COMPOSESORALĂ URMENIŞ cu suma de 568 lei.

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

-Instituiţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Compartimentului  impozite şi taxe locale
-Asociaţiilor Composesorale  Băiţa de sub Codru şi URMENIŞ

PRESEDINTE DE SEDINTA

RUS  VASILE

Contrasemnat Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 18.12.2013.

Nr.31.

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



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la utilizarea unor sume din  excedentul bugetar.

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, referatul compartimentului
financiar-contabil ,precum şi avizul secretarului comunei;

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

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

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă utilizarea sumei de 33.500 mii lei din  excedentul bugetar în
vederea achitării  contravalorii unor prestarii servicii  privind efectuarea ”-LUCRĂRII DE FORAJ „
în vederea finalizării lucrărilor de aducţiune de apă potabilă în comuna Băiţa de subCodru”- 70.02.71.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

BANCOŞ  ROMULUS

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 25.01.2013.
Nr. 5.
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 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  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 prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie
2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene
din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;

Având în vedere prevederile HGR nr.23 din 22 ianuarie 2013 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată;

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;

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 28 februarie 2013;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă modificarea statelor de personal pentru functiile de demnitate
publica , funcţionari publici , personal contractual din cadrul primăriei şi asistenţă socială , valabile cu
data de 01.03.2013,respectiv 06.03.2013.

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

GHIŢ VASILE
Contrasemnat

Secretarul   comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Baita de sub Codru
La 28.03.2013
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
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  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 prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie
2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene
din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;

Având în vedere prevederile HGR nr.23 din 22 ianuarie 2013 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată;

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;

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 28 februarie 2013;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă statele de personal pentru functiile de demnitate publica ,
funcţionari publici , personal contractual din cadrul primăriei şi asistenţă socială , valabile cu data de
01.02.2013,respectiv 01.03.2013.

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

BANCOŞ ROMULUS
Contrasemnat

Secretarul   comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Baita de sub Codru
La 28.02.2013
Nr.8.



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 2013

Avand in vedere prevederile Legii  nr. 273/2006 privind  finantele publice locale;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei,referatul compartimentului de specialitate

, avizul secretarului comunei,precum şi avizul comisiei de specialitate -buget-finanţe- din cadrul consiliului
local;

Având în vedere  Decizia nr.273,281 şi 282,283/ 2013 a Directorului Administraţiei Finanţelor
Publice Maramureş emisă în baza OG 99/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 şi
HGR.nr.935/2013 ;

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  119.85 mii lei,după cum urmează:

VENITURI 119.85 mii lei
-Sume defalcate din TVA
(cod . 11.02.02)-chelt. pers înv,+hot judec;asist socială- + 25 mii lei
(cod.  11.02.06) –sume compensare scoala şi primarie + 49.85 mii lei
-Veniturii proprii + 35 mii lei

- Suvenţie de la alte bugete (încălzire) + 10 mii lei
CHELTUIELI
65.02.10-Cheltuieli personal învăţământ(salarii şi hot. judec.) + 4 mii lei
65.02.71  Cheltuieli de  capital învăţământ + 23.07 mii lei
68.02.00-Cheltuieli  asistenţă socială (salarii,ind,ajut înclazire) + 31 mii lei
70.02.71- Chltuieli de capital alimentare apă + 26,78 mii lei
84.02.20-Bunurii şi servicii + 35 mii lei

Art. 2. Se aprobă modificările  în  structura bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe
anul 2013 după cum urmează:

Se majorează
-Capitolul 51.02.20 - autoritati publice +  10 mii lei
Se diminuează
-Capitolul 61.02. –situatii urgenţă - 6        mii lei
-Capitolul 66.02. -sănatate - 6        mii lei



Se majorează
-Capitolul 84.02.20 + 2 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
RUS   VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 18.12.2013

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 2013

Avand in vedere prevederile Legii  nr. 273/2006 privind  finantele publice locale;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei,referatul compartimentului de specialitate

, avizul secretarului comunei,precum şi avizul comisiei de specialitate -buget-finanţe- din cadrul consiliului
local;

Având în vedere  Decizia nr.273,281 şi 282,283/ 2013 a  Şefului Administraţiei Finanţelor Publice
Maramureş emisă în baza OG 99/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 şi
HGR.nr.935/2013 ;

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  93.07 mii lei,după cum urmează:

VENITURI 93.07 mii lei
-Sume defalcate din TVA
(cod . 11.02.02)-chelt. pers înv,+hot judec;asist socială- + 25 mii lei
(cod.  11.02.06) –sume pt .compensare scoala + 23.07 mii lei
-Veniturii proprii + 35 mii lei

- Suvenţie de la alte bugete (încălzire) + 10 mii lei
CHELTUIELI
65.02.10-Cheltuieli personal învăţământ(salarii şi hot. judec.) + 4 mii lei
65.02.71  Cheltuieli de  capital învăţământ + 23.07 mii lei
68.02.00-Cheltuieli  asistenţă socială (salarii,ind,ajut înclazire) + 31 mii lei
84.02.20-Bunurii şi servicii + 35 mii lei

Art. 2. Se aprobă modificările  în  structura bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe
anul 2013 după cum urmează:

Se majorează
-Capitolul 51.02.20 - autoritati publice +  10 mii lei
Se diminuează
-Capitolul 61.02. –situatii urgenţă - 6        mii lei
-Capitolul 66.02. -sănatate - 6        mii lei



Se majorează
-Capitolul 84.02.20 + 2 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
RUS   VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 18.12.2013

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 2013

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.66/2013 a Consiliului Judeţean Maramureş, privind repartizarea unor
,sume defalcate din TVA şi cote defalcate din TVA pentru susţinerea unor programe locale 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 2013 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 200 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: + 200mii lei
- Venituri -sume defalcate din TVA +    90 mii lei
- Cote defalcate din TVA +  110 mii lei

-Cheltuieli total +  200 mii lei
-Servicii de dezvoltare publică 70.02
-Cheltuieli  de capital(investiţii (70.02.71) + 200 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
GHIŢ   VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 30.05.2013

Nr.15
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 2013

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.264/2013 şi 253/2013 a preşedintelui  Administraţiei Finanţelor
Publice Maramureş emisă în baza HG nr. 344/2013 in vederea lichidarii drepturilor salariale ale lunii
septembrie 2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 pe trim IV 2013;

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 2013 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 34.09 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: + 34.09mii lei
- Venituri -sume defalcate din TVA +  34.09 mii lei

-Cheltuieli total +  34.09 mii lei
-Cheltuieli de capital învăţământ (65.02.71) + 34.09 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 70 mii lei,după cum urmează:

-Sume defalcate din TVA- cod 11.02.02
-cheltuieli de personal 65.02.00) - 70 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

GHIŢ  VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 04.11.2013

Nr.26

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 2013

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.267/2013a preşedintelui  Administraţiei Finanţelor Publice
Maramureş emisă în baza OUG 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013;

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 26 noiembrie 2013;.

HOTARASTE :

Art. 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2013 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 10 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: + 10 mii lei
- Venituri -sume defalcate din TVA pentru finanţarea

cheltuielilor descentralizate pe anul 2013 +  10 mii lei
-Cheltuieli total +  10 mii lei

- Cheltuieli de personal + 4 mii lei
- Cheltuieli pentru finanţarea indemnizaţiilor lunare

ale persoanelort cu handicap +    6 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

GHIŢ  VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 26.11.2013

Nr.28

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de   10 voturi pentru,voturi împotrivă -0-- ,abţineri
..0... .Consilieri prezenţi 10 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL HOTARARE

Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei
Baita de sub Codru pe anul 2013

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.123/2013 a Consiliului Judeţean Maramureş, privind repartizarea unei
sume din cota de 20% din sume defalcate din TVA şi cote defalcate din TVA ,pentru susţinerea unor
programe locale de dezvoltare locală;

Având în vedere  Decizia nr. 249/2013 a Directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
Maramureş emisă în baza OUG.nr.17 /2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 ;

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 2013 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 131.66 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: + 131,66 mii lei
- Venituri -sume din cota de 20 % + 100 mii lei

- sume  şi cote defalcate din TVA +  31,66 mii lei
-Cheltuieli total + 131,66 mii lei

- Bunuri şi servicii (capitolul 51) +  31,66 mii lei
-Cheltuieli de capital(investiţii (70.02.71) + 100 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
GHIŢ   VASILE-PNL

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 18.09.2013

Nr.24

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  9 voturi pentru.Voturi împotrivă --0- ,abţineri -0---
.Consilieri prezenţi 9 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

=== PROIECT===

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea noilor  state de funcţii pentru aparatul de specialitate al

primarului comunei BĂIŢA DE SUB CODRU , judeţul Maramureş
ca urmare a  promovării în clasă a unor funcţionari publici

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

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

Legea cadru nr. 284 din 2010 privind salarizarea unitara a prsonalului platit din fonduri
publice;

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

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

HOTĂRÂRE :

Art. 2. – Se aprobă noile state de functii pentru  aparatul de specialitate al
primarului comunei Băiţa de sub Codru conform Anexei nr.2, care face parte integranta
din prezenta hotărâre.

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

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucuresti;
- Compartimentului contabilitate ;
- Compartimentului de resurse umane.
-

Iniţiator :

PRIMAR,
DUMUŢA   AUREL

Avizat
Secretar,

Dragoş   Traian
Băiţa de sub Codru,
la __   IANUARIE/2013.



Anexa nr. 1 la HCL nr.18 din 30 mai 2013.

Acordul de parteneriat

Art. 1 Părţile, constituite din următorii:
1. JUDEŢUL MARAMURES reprezentat prin CONSILIUL JUDEŢEAN

MARAMURES adresa sediu: str. Gheorghe Sincai, nr. 46, Baia Mare, jud.
Maramures, cod poştal: 430311, telefon 026215597 / fax: 026211947, cod fiscal:
3627315, cod SIRUES 243, reprezentat legal prin Președinte: Zamfir CICEU, având
calitatea de Lider de proiect (partener 1)

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL SIGHETU
MARMATIEI, reprezentată prin MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI, adresa
sediu, municipiul Sighetu Marmatiei, Str. Bogdan Voda, nr. 14, cod poştal: 617335,
telefon/fax: 0262311001/0262311069, cod fiscal: 3695174, cod SIRUES: 106559,
reprezentată legal prin Primar: Ovidiu Gheorghe NEMES având calitatea de Partener
2

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SAPANTA,
reprezentată prin COMUNA SAPANTA, adresa sediu, sat Sapanta, cod poştal:
437305, telefon/fax: 0262372101/ 0262372427, cod fiscal: 3695107, cod SIRUES
108945, reprezentată legal prin Primar: Gheorghe STAN, având calitatea de Partener
3

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA RONA DE JOS,
reprezentată prin COMUNA RONA DE JOS, sediu, sat Rona de Jos, cod poştal:
437245, telefon / fax 0262361101, cod fiscal: 3695085, cod SIRUES 108945,
reprezentată legal prin Primar Ion HERBIL, având calitatea de Partener 4

5. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA VADU IZEI
reprezentată prin COMUNA VADU IZEI, adresa sediu sat Vadu Izei, nr. 161, cod
poştal: 437365, telefon/fax 0262330103, cod fiscal: 3694802, cod SIRUES, 10648,
reprezentată legal prin Primar Petru VLASIN, având calitatea de Partener 5

6. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA ONCESTI,
reprezentată prin COMUNA ONCESTI, adresa sediu sat Oncesti, cod poştal: 437037,
telefon/fax: 0262348417, cod fiscal: 16405078 , cod SIRUES 179864, reprezentată
legal prin Primar Mihai NEGREA, având calitatea de Partener 6

7. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CALINESTI
reprezentată prin COMUNA CALINESTI, adresa sediu, sat Calinesti, str. Principală,
nr. 26, cod poştal: 437075, telefon: 0262373084, cod fiscal: 3694837, cod SIRUES
107546, reprezentată legal prin Primar Mihai Stefan NEMES, având calitatea de
Partener 7

8. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA BIRSANA,
reprezentată prin COMUNA BIRSANA, adresa sediu, sat Birsana, str. Principala, nr.
617, cod poştal: 437035, telefon/ fax: 0262331068, cod fiscal: 3694810, cod
SIRUES: 107314, reprezentată legal prin Primar Petre CUDRICI, având calitatea de
Partener 8

9. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA ROZAVLEA
reprezentată prin COMUNA ROZAVLEA, adresa sediu sat Rozavlea, str. Principală,
nr. 348, cod poştal: 437255, telefon/fax: 0262331011, cod fiscal: 3627862, cod
SIRUES: 108669, reprezentată legal prin Primar Vasile MIRZA, având calitatea de
Partener 9

10. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SIEU, reprezentată
prin COMUNA ȘIEU, adresa sediu sat Sieu, nr. 629, cod poştal: 437320, telefon/fax:



0262333010, cod fiscal: 14813046, cod SIRUES: 179613, reprezentată legal prin
Primar Adriana Irina IUSCO, având calitatea de Partener 10

11. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ BAITA DE SUB CODRU
reprezentată prin COMUNA BAITA DE SUB CODRU, adresa sediu, sat Baita de
sub codru, cod poştal: 437020, telefon / fax: 0262268487 / 0262268407, cod fiscal:
7367404, cod SIRUES 107118, reprezentată legal prin Primar Aurel DUMUTA,
având calitatea de Partener 11

12. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA BUDESTI,
reprezentată prin COMUNA BUDESTI, adresa sediu sat Budesti, cod poştal: 437070,
telefon/fax: 0262373669, cod fiscal: 3694667, cod SIRUES 107519, reprezentată
legal prin Primar Vasile Liviu TAMAS, având calitatea de Partener 12

13. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA OCNA SUGATAG,
reprezentată prin COMUNA OCNA SUGATAG, adresa sediu sat Ocna Sugatag, cod
poştal: 437205, telefon/fax: 0262374005/0262374005, cod fiscal: 3694535, cod
SIRUES 108400, reprezentată legal prin Primar Mihai IVASZUK, având calitatea de
Partener 13

14. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA DUMBRAVITA
reprezentată prin COMUNA DUMBRAVITA, adresa sediu sat Dumbravita, cod
poştal: 437145, telefon/fax: 0262299001/0262299688, cod fiscal: 3627803, cod
SIRUES: 108035, reprezentată legal prin Primar Felician Gheorghe CICEU, având
calitatea de Partener 14

15. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORASUL BAIA SPRIE
reprezentată prin ORASUL BAIA SPRIE, adresa sediu, oras Baia Sprie, cod poştal:
435100, telefon/fax: 0262262303/0262260059, cod fiscal: 3694918, cod SIRUES:
106684, reprezentată legal prin Primar Dorin PASCA, având calitatea de Partener 15

16. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORASUL VISEUL DE SUS,
reprezentată prin ORASUL VISEUL DE SUS, adresa sediu, Viseul de Sus, str. 22
Decembrie , nr. 19, cod poştal:435700, telefon/ fax: 0262352880, 0262352990 cod
fiscal: 3627641, cod SIRUES: 106979, reprezentată legal prin Primar Vasile
COMAN, având calitatea de Partener 16

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia

fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în
implementarea activităţilor aferente proiectului: CREAREA INFRASTRUCTURII
NECESARE PENTRU GESTIUNEA ELECTRONICĂ A REGISTRULUI
AGRICOL ȘI A ALTOR ACTIVITĂȚI SPECIFICE ÎN JUDEȚUL
MARAMURES, care este depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creșterea
Competitivității Economice” 2007-2013, Axa prioritară  3 – TIC pentru sectoarele privat
și public, Domeniul de intervenţie 3.2 – Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor
publice electronice, operațiunea 3.2.1 apel 3

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor
din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale
parteneriatului:

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi
Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care fiecare
partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu

informaţiile furnizate în formularul cererii de finanţare



Lider de proiect
(Partener 1)
CONSILIUL JUDEȚEAN
MARAMURES

I. Activitati derulate inainte de depunerea proiectului:
A.1. Realizarea analizei nevoilor in ceea ce priveste gestiunea Registrului
Agricol in format electronic si interfatarea lui cu sisteme nationale
complementare, in 15 UAT-uri din judetul MARAMURES si realizarea unui
studiu de piata in acest sens:
A.1.1 Crearea unui plan de analiza de piata..
A.1.2 Crearea instrumentelor pentru o evaluare relevanta a stadiului actual al
infrastructurii de gestiune a Registrului Agricol al fiecarui UAT precum si a
nevoilor de dotare hardware si software in ceea ce priveste gestiunea
electronica a Registrului Agricol si asigurarea interfatarii cu sisteme
informatice cu functii complementare la nivel national.
A.1.3 Implementarea instrumentelor de analiza a situatiei existente si a nevoilor
la nivelul fiecarui UAT, prin transmiterea acestora catre UAT-uri, completarea
lor si centralizarea informatiilor primite.
A.1.4 Realizarea unui studiu de piata pentru partenerii implicati in proiect, pe
baza rezultatului implementarii instrumentelor de analiza si a oportunitatilor de
automatizare si interfatare a Registrului Agricol prin gestiunea electronica a
acestuia si integrarea in sisteme nationale complementare.
A.2. Intocmirea si depunerea dosarului de finantare
A.2.1 Achizitia serviciilor de intocmire a Studiului de Fezabilitate si a
Proiectului Tehnic
A.2.2 Intocmirea Studiului de Fezabilitate pe baza rezultatelor Activitatii nr.1
A.2.3 Intocmirea Proiectului Tehnic pe baza solutiei Studiului de Fezabilitate
A.2.4 Intocmirea Cererii de Finantare si a anexelor acesteia
A.2.5 Finalizarea si depunerea dosarului de finantare

II. Activitati derulate dupa depunerea proiectului:
A.1 Achiziţii publice
A.1.1 Achizitia de servicii de consultanta juridica privind organizarea si
derularea procedurilor de achizitii publice.
A.1.2 Achizitia de servicii de publicitate a proiectului
A.1.3 Achizitia de servicii de consultanta in management
A.1.4 Achizitia de dotari pentru implementarea proiectului, atat pentru
activitatea de gestiune electronica a Registrului Agricol, cat si pentru
implementarea softurilor privind activitatile specifice ale liderului.
A.1.5 Achizitia de aplicatii software, inclusiv achizitia licentelor necesare.
A.1.6 Achizitia de servicii de realizare a aplicatiilor informatice necesare pentru
implementarea proiectului.
A.1.7 Achizitia de servicii de instruire specializata.
A.1.8 Achizitia de servicii de audit tehnic si financiar
A.2 Management de proiect
A.2.1 Organizarea echipei de proiect
A.2.2 Elaborarea planului de implementare
A.2.3 Implementarea activitatilor conform calendarului
A.2.4 Monitorizarea proiectului prin intalniri lunare
A.2.5 Evaluarea interna a progresului si rezultatelor
A.2.6 Realizarea raportari intermediare si finale
A.3 Implementare hardware&licenţe
A.3.1 Punerea in functiune a echipamentelor atat pentru activitatea de gestiune
electronica a Registrului Agricol, cat si pentru implementarea softurilor privind
activitatile specifice ale UAT-urilor.
A.3.2 Instalarea licentelor si asigurarea functionalitatii dotarilor
A.4 Implementare reţea LAN
A.4.1 Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
A.4.2 Testarea retelei LAN
A.5 Implementare aplicaţie software
A.5.1 Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente
A.5.2 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi
plată electronică
A.5.3 Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului
A.5.4 Realizarea produsului informatic pentru gestiune electronica a Registrului
Agricol pe etape de dezvoltare
A.5.5 actualizare/imbunatatire de soluţii informatice integrate care să permită
urmărirea  următoarelor tipuri de activități  specifice: financiar-contabile,
bugetare,resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor



desfăşurate, in etape, respectand legislatia in vigoare
A.5.6 Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest
website
A.5.7 Activitati de testare finala a sistemelor implementate
A.6 Informare şi publicitate
A.6.1 Publicarea unui anunţ/comunicat de presă  privind începerea proiectului
A.6.2 Publicarea anunţ/comunicat de presă la finalizarea proiectului
A.6.3 Realizarea de panouri de informare (lider de proiect)
A.6.4 Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziţionate
prin proiect
A.6.5 Postarea Siglei Uniunii Europene, Sigla Guvernului României şi sigla
Instrumentelor Structurale în România pe site-ul solicitantului
A.6.6 Realizarea unui link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în
România, www.fonduri-ue.ro postat pe site-urile solicitantului  si ale tuturor
partenerilor
A.6.7 Conceperea,  tipărirea şi diseminarea de pliante pentru publicitatea
proiectului + alte elemente de identitate vizuala
A.6.8 Organizarea unui eveniment de incheiere a proiectului
A.7 Instruire
A.7.1 Pregatirea materialelor de instruire impreuna cu furnizorul serviciilor de
instruire
A.7.2 Organizarea seminariilor de instruire
A.7.3 Verificarea cunostintelor dobandite a participantilor la instruire
A.8 Audit financiar
A.8.1 Stabilirea planului de audit impreuna cu frunizorul de servicii specializate
A.8.2 Realizarea auditului financiar al proiectului conform planului stabilit
A.8.3 Intocmirea raportului de audit
A.9 Audit tehnic
A.9.1 Stabilirea planului de audit impreuna cu frunizorul de servicii specializate
A.9.2 Realizarea auditului tehnic al proiectului conform planului stabilit
A.9.3 Intocmirea raportului de audit

Partener 2
UAT SIGHETU
MARMATIEI

A.3 Implementare hardware&licenţe
A.3.1 Punerea in functiune a echipamentelor atat pentru activitatea de gestiune
electronica a Registrului Agricol, cat si pentru implementarea softurilor privind
activitatile specifice ale UAT-urilor.
A.3.2 Instalarea licentelor si asigurarea functionalitatii dotarilor
A.4 Implementare reţea LAN
A.4.1 Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
A.4.2 Testarea retelei LAN
A.5 Implementare aplicaţie software
A.5.1 Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente
A.5.2 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi
plată electronică
A.5.3 Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului
A.5.4 Realizarea produsului informatic pentru gestiune electronica a Registrului
Agricol pe etape de dezvoltare
A.5.5 actualizare/imbunatatire de soluţii informatice integrate care să permită
urmărirea  următoarelor tipuri de activități  specifice: financiar-contabile,
bugetare,resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor
desfăşurate, in etape, respectand legislatia in vigoare
A.5.6 Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest
website
A.5.7 Activitati de testare finala a sistemelor implementate
A.7 Instruire
A.7.2 Organizarea seminariilor de instruire
A.7.3 Verificarea cunostintelor dobandite a participantilor la instruire

Partener 3
UAT SAPANTA

A.3 Implementare hardware&licenţe
A.3.1 Punerea in functiune a echipamentelor atat pentru activitatea de gestiune
electronica a Registrului Agricol, cat si pentru implementarea softurilor privind
activitatile specifice ale UAT-urilor.
A.3.2 Instalarea licentelor si asigurarea functionalitatii dotarilor
A.4 Implementare reţea LAN
A.4.1 Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
A.4.2 Testarea retelei LAN



A.5 Implementare aplicaţie software
A.5.1 Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente
A.5.2 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi
plată electronică
A.5.3 Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului
A.5.4 Realizarea produsului informatic pentru gestiune electronica a Registrului
Agricol pe etape de dezvoltare
A.5.5 actualizare/imbunatatire de soluţii informatice integrate care să permită
urmărirea  următoarelor tipuri de activități  specifice: financiar-contabile,
bugetare,resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor
desfăşurate, in etape, respectand legislatia in vigoare
A.5.6 Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest
website
A.5.7 Activitati de testare finala a sistemelor implementate
A.7 Instruire
A.7.2 Organizarea seminariilor de instruire
A.7.3 Verificarea cunostintelor dobandite a participantilor la instruire

Partener 4
UAT RONA DE JOS

A.3 Implementare hardware&licenţe
A.3.1 Punerea in functiune a echipamentelor atat pentru activitatea de gestiune
electronica a Registrului Agricol, cat si pentru implementarea softurilor privind
activitatile specifice ale UAT-urilor.
A.3.2 Instalarea licentelor si asigurarea functionalitatii dotarilor
A.4 Implementare reţea LAN
A.4.1 Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
A.4.2 Testarea retelei LAN
A.5 Implementare aplicaţie software
A.5.1 Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente
A.5.2 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi
plată electronică
A.5.3 Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului
A.5.4 Realizarea produsului informatic pentru gestiune electronica a Registrului
Agricol pe etape de dezvoltare
A.5.5 actualizare/imbunatatire de soluţii informatice integrate care să permită
urmărirea  următoarelor tipuri de activități  specifice: financiar-contabile,
bugetare,resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor
desfăşurate, in etape, respectand legislatia in vigoare
A.5.6 Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest
website
A.5.7 Activitati de testare finala a sistemelor implementate
A.7 Instruire
A.7.2 Organizarea seminariilor de instruire
A.7.3 Verificarea cunostintelor dobandite a participantilor la instruire

Partener 5
UAT VADU IZEI

A.3 Implementare hardware&licenţe
A.3.1 Punerea in functiune a echipamentelor atat pentru activitatea de gestiune
electronica a Registrului Agricol, cat si pentru implementarea softurilor privind
activitatile specifice ale UAT-urilor.
A.3.2 Instalarea licentelor si asigurarea functionalitatii dotarilor
A.4 Implementare reţea LAN
A.4.1 Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
A.4.2 Testarea retelei LAN
A.5 Implementare aplicaţie software
A.5.1 Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente
A.5.2 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi
plată electronică
A.5.3 Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului
A.5.4 Realizarea produsului informatic pentru gestiune electronica a Registrului
Agricol pe etape de dezvoltare
A.5.5 actualizare/imbunatatire de soluţii informatice integrate care să permită
urmărirea  următoarelor tipuri de activități  specifice: financiar-contabile,
bugetare,resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor
desfăşurate, in etape, respectand legislatia in vigoare
A.5.6 Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest
website



A.5.7 Activitati de testare finala a sistemelor implementate
A.7 Instruire
A.7.2 Organizarea seminariilor de instruire
A.7.3 Verificarea cunostintelor dobandite a participantilor la instruire

Partener 6
UAT ONCESTI

A.3 Implementare hardware&licenţe
A.3.1 Punerea in functiune a echipamentelor atat pentru activitatea de gestiune
electronica a Registrului Agricol, cat si pentru implementarea softurilor privind
activitatile specifice ale UAT-urilor.
A.3.2 Instalarea licentelor si asigurarea functionalitatii dotarilor
A.4 Implementare reţea LAN
A.4.1 Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
A.4.2 Testarea retelei LAN
A.5 Implementare aplicaţie software
A.5.1 Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente
A.5.2 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi
plată electronică
A.5.3 Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului
A.5.4 Realizarea produsului informatic pentru gestiune electronica a Registrului
Agricol pe etape de dezvoltare
A.5.5 actualizare/imbunatatire de soluţii informatice integrate care să permită
urmărirea  următoarelor tipuri de activități  specifice: financiar-contabile,
bugetare,resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor
desfăşurate, in etape, respectand legislatia in vigoare
A.5.6 Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest
website
A.5.7 Activitati de testare finala a sistemelor implementate
A.7 Instruire
A.7.2 Organizarea seminariilor de instruire
A.7.3 Verificarea cunostintelor dobandite a participantilor la instruire

Partener 7
UAT CALINESTI

A.3 Implementare hardware&licenţe
A.3.1 Punerea in functiune a echipamentelor atat pentru activitatea de gestiune
electronica a Registrului Agricol, cat si pentru implementarea softurilor privind
activitatile specifice ale UAT-urilor.
A.3.2 Instalarea licentelor si asigurarea functionalitatii dotarilor
A.4 Implementare reţea LAN
A.4.1 Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
A.4.2 Testarea retelei LAN
A.5 Implementare aplicaţie software
A.5.1 Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente
A.5.2 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi
plată electronică
A.5.3 Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului
A.5.4 Realizarea produsului informatic pentru gestiune electronica a Registrului
Agricol pe etape de dezvoltare
A.5.5 actualizare/imbunatatire de soluţii informatice integrate care să permită
urmărirea  următoarelor tipuri de activități  specifice: financiar-contabile,
bugetare,resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor
desfăşurate, in etape, respectand legislatia in vigoare
A.5.6 Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest
website
A.5.7 Activitati de testare finala a sistemelor implementate
A.7 Instruire
A.7.2 Organizarea seminariilor de instruire
A.7.3 Verificarea cunostintelor dobandite a participantilor la instruire

Partener 8
UAT BIRSANA

A.3 Implementare hardware&licenţe
A.3.1 Punerea in functiune a echipamentelor atat pentru activitatea de gestiune
electronica a Registrului Agricol, cat si pentru implementarea softurilor privind
activitatile specifice ale UAT-urilor.
A.3.2 Instalarea licentelor si asigurarea functionalitatii dotarilor
A.4 Implementare reţea LAN
A.4.1 Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
A.4.2 Testarea retelei LAN
A.5 Implementare aplicaţie software



A.5.1 Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente
A.5.2 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi
plată electronică
A.5.3 Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului
A.5.4 Realizarea produsului informatic pentru gestiune electronica a Registrului
Agricol pe etape de dezvoltare
A.5.5 actualizare/imbunatatire de soluţii informatice integrate care să permită
urmărirea  următoarelor tipuri de activități  specifice: financiar-contabile,
bugetare,resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor
desfăşurate, in etape, respectand legislatia in vigoare
A.5.6 Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest
website
A.5.7 Activitati de testare finala a sistemelor implementate
A.7 Instruire
A.7.2 Organizarea seminariilor de instruire
A.7.3 Verificarea cunostintelor dobandite a participantilor la instruire

Partener 9
UAT ROZAVLEA

A.3 Implementare hardware&licenţe
A.3.1 Punerea in functiune a echipamentelor atat pentru activitatea de gestiune
electronica a Registrului Agricol, cat si pentru implementarea softurilor privind
activitatile specifice ale UAT-urilor.
A.3.2 Instalarea licentelor si asigurarea functionalitatii dotarilor
A.4 Implementare reţea LAN
A.4.1 Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
A.4.2 Testarea retelei LAN
A.5 Implementare aplicaţie software
A.5.1 Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente
A.5.2 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi
plată electronică
A.5.3 Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului
A.5.4 Realizarea produsului informatic pentru gestiune electronica a Registrului
Agricol pe etape de dezvoltare
A.5.5 actualizare/imbunatatire de soluţii informatice integrate care să permită
urmărirea  următoarelor tipuri de activități  specifice: financiar-contabile,
bugetare,resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor
desfăşurate, in etape, respectand legislatia in vigoare
A.5.6 Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest
website
A.5.7 Activitati de testare finala a sistemelor implementate
A.7 Instruire
A.7.2 Organizarea seminariilor de instruire
A.7.3 Verificarea cunostintelor dobandite a participantilor la instruire

Partener 10
UAT SIEU

A.3 Implementare hardware&licenţe
A.3.1 Punerea in functiune a echipamentelor atat pentru activitatea de gestiune
electronica a Registrului Agricol, cat si pentru implementarea softurilor privind
activitatile specifice ale UAT-urilor.
A.3.2 Instalarea licentelor si asigurarea functionalitatii dotarilor
A.4 Implementare reţea LAN
A.4.1 Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
A.4.2 Testarea retelei LAN
A.5 Implementare aplicaţie software
A.5.1 Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente
A.5.2 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi
plată electronică
A.5.3 Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului
A.5.4 Realizarea produsului informatic pentru gestiune electronica a Registrului
Agricol pe etape de dezvoltare
A.5.5 actualizare/imbunatatire de soluţii informatice integrate care să permită
urmărirea  următoarelor tipuri de activități  specifice: financiar-contabile,
bugetare,resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor
desfăşurate, in etape, respectand legislatia in vigoare
A.5.6 Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest
website
A.5.7 Activitati de testare finala a sistemelor implementate



A.7 Instruire
A.7.2 Organizarea seminariilor de instruire
A.7.3 Verificarea cunostintelor dobandite a participantilor la instruire

Partener 11
UAT BAITA DE SUB
CODRU

A.3 Implementare hardware&licenţe
A.3.1 Punerea in functiune a echipamentelor atat pentru activitatea de gestiune
electronica a Registrului Agricol, cat si pentru implementarea softurilor privind
activitatile specifice ale UAT-urilor.
A.3.2 Instalarea licentelor si asigurarea functionalitatii dotarilor
A.4 Implementare reţea LAN
A.4.1 Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
A.4.2 Testarea retelei LAN
A.5 Implementare aplicaţie software
A.5.1 Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente
A.5.2 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi
plată electronică
A.5.3 Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului
A.5.4 Realizarea produsului informatic pentru gestiune electronica a Registrului
Agricol pe etape de dezvoltare
A.5.5 actualizare/imbunatatire de soluţii informatice integrate care să permită
urmărirea  următoarelor tipuri de activități  specifice: financiar-contabile,
bugetare,resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor
desfăşurate, in etape, respectand legislatia in vigoare
A.5.6 Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest
website
A.5.7 Activitati de testare finala a sistemelor implementate
A.7 Instruire
A.7.2 Organizarea seminariilor de instruire
A.7.3 Verificarea cunostintelor dobandite a participantilor la instruire

Partener 12
UAT BUDESTI

A.3 Implementare hardware&licenţe
A.3.1 Punerea in functiune a echipamentelor atat pentru activitatea de gestiune
electronica a Registrului Agricol, cat si pentru implementarea softurilor privind
activitatile specifice ale UAT-urilor.
A.3.2 Instalarea licentelor si asigurarea functionalitatii dotarilor
A.4 Implementare reţea LAN
A.4.1 Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
A.4.2 Testarea retelei LAN
A.5 Implementare aplicaţie software
A.5.1 Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente
A.5.2 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi
plată electronică
A.5.3 Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului
A.5.4 Realizarea produsului informatic pentru gestiune electronica a Registrului
Agricol pe etape de dezvoltare
A.5.5 actualizare/imbunatatire de soluţii informatice integrate care să permită
urmărirea  următoarelor tipuri de activități  specifice: financiar-contabile,
bugetare,resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor
desfăşurate, in etape, respectand legislatia in vigoare
A.5.6 Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest
website
A.5.7 Activitati de testare finala a sistemelor implementate
A.7 Instruire
A.7.2 Organizarea seminariilor de instruire
A.7.3 Verificarea cunostintelor dobandite a participantilor la instruire

Partener 13
UAT OCNA SUGATAG

A.3 Implementare hardware&licenţe
A.3.1 Punerea in functiune a echipamentelor atat pentru activitatea de gestiune
electronica a Registrului Agricol, cat si pentru implementarea softurilor privind
activitatile specifice ale UAT-urilor.
A.3.2 Instalarea licentelor si asigurarea functionalitatii dotarilor
A.4 Implementare reţea LAN
A.4.1 Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
A.4.2 Testarea retelei LAN
A.5 Implementare aplicaţie software
A.5.1 Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea



diverselor structuri de date existente
A.5.2 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi
plată electronică
A.5.3 Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului
A.5.4 Realizarea produsului informatic pentru gestiune electronica a Registrului
Agricol pe etape de dezvoltare
A.5.5 actualizare/imbunatatire de soluţii informatice integrate care să permită
urmărirea  următoarelor tipuri de activități  specifice: financiar-contabile,
bugetare,resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor
desfăşurate, in etape, respectand legislatia in vigoare
A.5.6 Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest
website
A.5.7 Activitati de testare finala a sistemelor implementate
A.7 Instruire
A.7.2 Organizarea seminariilor de instruire
A.7.3 Verificarea cunostintelor dobandite a participantilor la instruire

Partener 14
UAT DUMBRAVITA

A.3 Implementare hardware&licenţe
A.3.1 Punerea in functiune a echipamentelor atat pentru activitatea de gestiune
electronica a Registrului Agricol, cat si pentru implementarea softurilor privind
activitatile specifice ale UAT-urilor.
A.3.2 Instalarea licentelor si asigurarea functionalitatii dotarilor
A.4 Implementare reţea LAN
A.4.1 Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
A.4.2 Testarea retelei LAN
A.5 Implementare aplicaţie software
A.5.1 Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente
A.5.2 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi
plată electronică
A.5.3 Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului
A.5.4 Realizarea produsului informatic pentru gestiune electronica a Registrului
Agricol pe etape de dezvoltare
A.5.5 actualizare/imbunatatire de soluţii informatice integrate care să permită
urmărirea  următoarelor tipuri de activități  specifice: financiar-contabile,
bugetare,resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor
desfăşurate, in etape, respectand legislatia in vigoare
A.5.6 Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest
website
A.5.7 Activitati de testare finala a sistemelor implementate
A.7 Instruire
A.7.2 Organizarea seminariilor de instruire
A.7.3 Verificarea cunostintelor dobandite a participantilor la instruire

Partener 15
UAT BAIA SPRIE

A.3 Implementare hardware&licenţe
A.3.1 Punerea in functiune a echipamentelor atat pentru activitatea de gestiune
electronica a Registrului Agricol, cat si pentru implementarea softurilor privind
activitatile specifice ale UAT-urilor.
A.3.2 Instalarea licentelor si asigurarea functionalitatii dotarilor
A.4 Implementare reţea LAN
A.4.1 Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
A.4.2 Testarea retelei LAN
A.5 Implementare aplicaţie software
A.5.1 Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente
A.5.2 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi
plată electronică
A.5.3 Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului
A.5.4 Realizarea produsului informatic pentru gestiune electronica a Registrului
Agricol pe etape de dezvoltare
A.5.5 actualizare/imbunatatire de soluţii informatice integrate care să permită
urmărirea  următoarelor tipuri de activități  specifice: financiar-contabile,
bugetare,resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor
desfăşurate, in etape, respectand legislatia in vigoare
A.5.6 Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest
website
A.5.7 Activitati de testare finala a sistemelor implementate
A.7 Instruire



A.7.2 Organizarea seminariilor de instruire
A.7.3 Verificarea cunostintelor dobandite a participantilor la instruire

Partener 16
UAT VISEUL DE SUS

A.3 Implementare hardware&licenţe
A.3.1 Punerea in functiune a echipamentelor atat pentru activitatea de gestiune
electronica a Registrului Agricol, cat si pentru implementarea softurilor privind
activitatile specifice ale UAT-urilor.
A.3.2 Instalarea licentelor si asigurarea functionalitatii dotarilor
A.4 Implementare reţea LAN
A.4.1 Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
A.4.2 Testarea retelei LAN
A.5 Implementare aplicaţie software
A.5.1 Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente
A.5.2 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi
plată electronică
A.5.3 Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului
A.5.4 Realizarea produsului informatic pentru gestiune electronica a Registrului
Agricol pe etape de dezvoltare
A.5.5 actualizare/imbunatatire de soluţii informatice integrate care să permită
urmărirea  următoarelor tipuri de activități  specifice: financiar-contabile,
bugetare,resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor
desfăşurate, in etape, respectand legislatia in vigoare
A.5.6 Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest
website
A.5.7 Activitati de testare finala a sistemelor implementate
A.7 Instruire
A.7.2 Organizarea seminariilor de instruire
A.7.3 Verificarea cunostintelor dobandite a participantilor la instruire

(2) Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa
cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

Organizaţia

Contribuţia
Valoarea contribuţiei (în

lei)
precum şi

Valoarea contribuţiei la
valoarea totală a
proiectului (%)

Numărul şi data Hotărârii
de aprobare a proiectului şi

a cheltuielilor legate de
proiect, semnată de

ordonatorul de credite al
fiecărui partener

Lider de proiect
(partener 1)
CONSILIUL JUDETEAN
MARAMURES

130.000 LEI
2 %

Partener 2
UAT SIGHETU
MARMATIEI

0 LEI
0 %

Partener 3
UAT SAPANTA

0 LEI
0 %

Partener 4
UAT RONA DE JOS

0 LEI
0 %

Partener 5
UAT VADU IZEI

0 LEI
0 %

Partener 6
UAT ONCESTI

0 LEI
0 %

Partener 7
UAT CALINESTI

0 LEI
0 %

Partener 8
UAT BIRSANA

0 LEI
0 %

Partener 9 0 LEI



UAT ROZAVLEA 0 %
Partener 10
UAT SIEU

0 LEI
0 %

Partener 11
UAT BAITA DE SUB
CODRU

0 LEI
0 %

Partener 12
UAT BUDESTI

0 LEI
0 %

Partener 13
UAT OCNA SUGATAG

0 LEI
0 %

Partener 14
UAT DUMBRAVITA

0 LEI
0 %

Partener 15
UAT BAIA SPRIE

0 LEI
0 %

Partener 16
UAT VISEUL DE SUS

0 LEI
0 %

(3) Plăţi
Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (partener 1) din
contul deschis distinct al proiectului.
Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către
Liderul de proiect (partener 1).
Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii:

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului;
b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 01/06/2013 şi 31 decembrie

2020. Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 decembrie 2020, dar
nu mai devreme de cinci ani de la data finalizarii proiectului.

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (partenerului 1).

Drepturile liderului de proiect
(1) Liderul de proiect (partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea
oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres,
a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică.

Obligaţiile liderului de proiect
(2) Liderul de proiect (partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.
(3) Liderul de proiect (partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre
progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi
financiare.
(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.),
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de
management / Organismul intermediar. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor,
Liderul de proiect (partener 1) va indica acest lucru când va solicita aprobarea Autorităţii de
management / Organismului intermediar.
(5) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare, prin
verificarea documentaţiilor de atribuire aferente.
(6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună
cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii.



(7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare
pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.
(8) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din
obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la
cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a
contractelor de achiziţie publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de
a îndeplini aceste obligaţii.
(9) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia
a fost cauzat prejudiciul.



Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, n

Drepturile partenerilor 2, 3, n
(1) Cheltuielile angajate de partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile

angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.
(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din

procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost
certificate ca eligibile.

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie
informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către
liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri
etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul
intermediar.

Obligaţiile partenerilor 2, 3, n
(1) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică,
spre verificare.

(2) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile
complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară
legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul
Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia
Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra
modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.

(4) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau
documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de
progres.

(5) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde
solidar cu liderul de proiect.

Art. 7 Proprietatea
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea infrastructurii/aplicatiei informatice

construite/ dezvoltate/ extinse şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe
o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure
exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra distribuirii
echitabile a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate din finanţarea
nerambursabilă. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca
urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional „Creșterea Competitivității
Economice”, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

Art. 8
(1) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în scopul

obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea
infrastructurii/aplicatiei informatice realizate.

(2) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura alte activităţi economice în
scopul obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din



utilizarea infrastructurii/aplicației informatice realizate, în afara activităţilor pentru
care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către
terţe părţi (infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin
fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinaţie decât cea principală).

Art. 9 Dispoziţii finale
(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită

de toate părţile.
(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care

părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele
competente.

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

Întocmit în 18 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, plus două
exemplare (unul pentru Organismul Intermediar şi unul pentru cererea de finanţare).

Semnături

Lider de proiect
(Partener 1)
CONSILIUL
JUDETEAN
MARAMURES

ZAMFIR CICEU
Presedinte

Semnătura Data şi locul
semnării
MARAMURES
30.05.2013

Partener 2
MUNICIPIUL
SIGHETU
MARMATIEI

OVIDIU GHEORGHE NEMES
PRIMAR

Semnătura MARAMURES
30.05.2013

Partener 3
COMUNA
SAPANTA

GHEORGHE STAN
PRIMAR

Semnătura MARAMURES
30.05.2013

Partener 4
COMUNA
RONA DE JOS

ION HERBIL
PRIMAR

MARAMURES
30.05.2013

Partener 5
COMUNA
VADU IZEI

PETRU VLASIN
PRIMAR

MARAMURES
30.05.2013

Partener 6
COMUNA
ONCESTI

MIHAI NEGREA
PRIMAR

MARAMURES
30.05.2013

Partener 7
COMUNA
CALINESTI

MIHAI STEFAN NEMES
PRIMAR

MARAMURES
30.05.2013

Partener 8
COMUNA
BIRSANA

PETRE CUDRICI
PRIMAR

MARAMURES
30.05.2013

Partener 9
COMUNA
ROZAVLEA

VASILE MIRZA
PRIMAR

MARAMURES
30.05.2013

Partener 10
COMUNA
SIEU

ADRIANA IRINA IUSCO
PRIMAR

MARAMURES
30.05.2013

Partener 11
COMUNA
BAITA DE
SUB CODRU

AUREL DUMUTA
PRIMAR

MARAMURES
30.05.2013



Partener 12
COMUNA
BUDESTI

VASILE LIVIU TAMAS
PRIMAR

MARAMURES
30.05.2013

Partener 13
COMUNA
OCNA
SUGATAG

MIHAI IVASZUK
PRIMAR

MARAMURES
30.05.2013

Partener 14
COMUNA
DUMBRAVITA

FELICIAN GHEORGHE CICEU
PRIMAR

MARAMURES
30.05.2013

Partener 15
ORASUL BAIA
SPRIE

DORIN PASCA
PRIMAR

MARAMURES
30.05.2013

Partener 16
ORASUL
VISEU DE SUS

VASILE COMAN
PRIMAR

MARAMURES
30.05.2013



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la  alegerea preşedintelui de şedinţă

Având în vedere prevederile art.9 din Anexa la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor locale,aprobată prin Legea nr.
673/2002;

In temeiul prevederilor articolului 35 aliniatul 1,art.41  şi a art. 115 aliniatul 1
litea “b”din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată în Monitorul Oficial
al României nr, 123 din 20 februarie  2007 ;

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Pentru o perioadă de 3 luni ( septembrie-noiembrie 2013 ) se alege
preşedinte de şedinţă domnul consilier GHIŢ  VASILE din localitatea BĂIŢA DE SUB  CODRU
nr.569 –consilier P.N.L.

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

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 27.08.2013
Nr.21.

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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