
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul Consiliului Local al comunei

BĂIŢA DE SUB CODRU în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI-
Maramureş

Având în vedere prevederile Hotărârea de Guvern nr. 742/26.08.2014 privind
modificarea anexelor nr.2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului-constitutiv
cadru şi a statutului – cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile
de utilităţi publice.

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

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.e alin. (7) lit.c si art. 45  din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliului Local al comunei Băiţa de sub Codru , intrunit in sedinta ordinara în  data de
27 NOIEMBRIE  2014;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se desemnează în calitate de înlocuitori ai reprezentantului Consiliului

Local Băiţa de sub Codru în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI-
Maramureş, în cazul în care acesta nu poate participa la sedinţele la care este convocat, următorii:

- (1)POP TRAIAN-viceprimar
- (2)GHIŢ  VASILE-consilier

Art.2. Datele de identificare ale persoanelor desemnate sunt prevăzute în
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

- Institutiei  Prefectului Judetului Maramures;
- Primarului comunei Băiţa de sub Codru;

- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor
Menajere în Judeţul Maramureş.

- Membrilor asociatiei  ADI Maramures;

PRESEDINTE DE SEDINTA,
POP   DUMITRU

Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ TRAIAN
La  27 noiembrie   2014.
Nr. 37

Nr.total consilieri 11 în funcţie , consilieri prezenti _10___
Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de __10___   voturi pentru, __0__impotriva, __0__abtineri.



Anexa are caracter confidenţial

Anexa la Hotărârea Nr. 37/27.11.2014 a Consiliului Local al comunei   BĂIŢA DE SUB CODRU.

Nume şi prenume -POP   TRAIAN
Cetăţenia - ROMÂNA
Act de identitate - CI  MM  nr. 587004
Domiciliu – BAITA DE SUB CODRU   nr.633

Nume şi prenume -GHIŢ VASILE
Cetăţenia - ROMÂNA
Act de identitate - CI   MM nr.528277
Domiciliu - BĂIŢA DE SUB CODRU  NR. 754



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 2014

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.27/2014 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 şi proiecte de infrastructură locală,comunicată cu adresa 481/2014;

Având în vedere  Decizia nr. 5/2014 A Şefului Administraţiei  Judeţene a finanţelor publice
Maramureş ;

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă ordinară în data
de 25 martie 2014;

HOTARASTE :
Articolul . 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2014 se  majoreaza atat

la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 150 mii lei după cum urmează:
-Venituri total: + 150 mii lei

- Venituri -sume din TVA (cod11.02.06) +   70 mii lei
-cote impozit pe venit(cod04.02.04) +   80 mii lei

-Cheltuieli total + 150 mii lei
- Bunuri şi servicii (capitolul 70.02.50) + 20 mii lei
-Cheltuieli  de capital(investiţii (70.01.71) +130 mii lei

Articolul . 2. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru se modifică atât la partea de
venituri cât şi la partea de cheltuieli prin tranferarea sumei de 8 mii lei  din trimestrul IV în trimestrul I,după
cum urmează; Trim IV Trim I

Venituri : -Sume defalcate din TVA - 8 mii lei + 8 mii lei
Cheltuială:-Cheltuieli de personal -8 miilei + 8 mii lei

Articolul . 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
VANCA VALENTIN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 25.03.2014

Nr.9
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 2014

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.163/29.10.2014 a Consiliului Judeţean Maramureş, privind
repartizarea unei sume din cota de 20% din sume şi cote defalcate din unele venituri slr bugetului de stat
,pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală,reprezentând sumer din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale (cod11.02.06)

Având în vedere deasemenea Hotărârea nr.165/29.10.2014 a Consiliului Judeţean Maramureş,
privind repartizarea  sume defalcate din TVA pentru drumuri ciomunale (cod 11.02.05) ,pentru trim IV;

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 27 noiembrie 2014;

HOTARASTE :
Articolul . 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2014 se  majoreaza atat

la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 140 mii lei după cum urmează:
-Venituri total: + 140 mii lei

- Venituri -cota 20% din sume şi cote din TVA (cod 11.02.06) +   50 mii lei
-sume defalcate din TVA(cod 11.02.05) +   90 mii lei

-Cheltuieli total + 140 mii lei
- Bunuri şi servicii (capitolul 51.02.00) + 5 mii lei
- Bunuri şi servicii (capitolul 61.02.00) +    2  mii lei
- Transferurii  culte  (capitolul 67.02.00) +    3  mii lei
- Bunuri şi servicii (capitolul 70.02.20) +  15  mii lei
- Bunuri şi servicii (capitolul 84.02.00) +  25  mii lei
-Cheltuieli  de capital(investiţii-drumnuri comunale (84.02.71) + 90 mii lei

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP  DUMITRU

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 27.11.2014

Nr.35
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 2014

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  Deciziziile nr. 32-33/2014 a Şefului Administraţiei  Judeţene a finanţelor publice
Maramureş ;

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă ordinară în data
de 15 octombrie 2014;

HOTARASTE :

Articolul . 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2014 se  majoreaza atat
la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 76 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: + 76 mii lei
- Venituri -sume defalcate din TVA +  76 mii lei

-Cheltuieli total + 76 mii lei
- Bunuri şi servicii autorităţi publice locale  51.01.00 + 33,3 mii lei
- Cheltuieli de personal poliţie locală 61.01.00 + 0,7 mii lei
- Bunuri şi servicii învăţământ 65.02.00 +     3 mii lei
- Cheltuieli  personal învăţământ-hot.judecătoreşti + 10 mii lei
- Cheltuieli de personal asistenţi personali şi indemnizaţii + 13 mii lei
- Suvenţii serv.publice de dezvoltare locală 70.02.00(salubrizare) + 16 miilei

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP   TRAIAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 15.10.2014

Nr.31
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru,voturi împotrivă -0- ,abţineri

___0____ .Consilieri prezenţi 11 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la rectificarea bugetului local al comunei

Baita de sub Codru pe anul 2014

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;

Avand in vedere prevederile Legii  nr. 273/2003 privind  finantele publice locale;
Având în vedere prevederile OUG.nr.28/2013 cu privire la aprobarea Programului Naţional de

dezvoltare locală;
Având în vedere pevederile  Ordinului Ministrului Dezvoltării  Regionale şi Administraţiei Publice

nr.499/2014,privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora , cu modificările şi
completarile ulterioare ,precum şi contractul de finanţare nr.6363/16.10.2014, încheiat cu MDRAP;

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 extraordinară în
data de 26 octombrie 2014;

HOTARASTE :

Art. 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2014 se  majoreaza atat la partea
de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 319 mii lei după cum urmează:

Venituri : - Finanţare prin prog.naţional din bugetul MDRAP + 319 mii lei
Cheltuieli -Cheltuieli de capital 84.02.71

-modernizare drum comunal DC 90 A + 319 mii lei
Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica ;
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei BAIA  MARE
- Compartimentului financiar contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP TRAIAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 26.10.2014

Nr. 34.

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  __11___ voturi pentru.voturi împotrivă _0___ ,abţineri __0__ .
Consilieri prezenţi  ___11___ din totalul de 11 consilieri în funcţie.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la rectificarea bugetului local al comunei

Baita de sub Codru pe anul 2014

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;

Avand in vedere prevederile Legii  nr. 273/2003 privind  finantele publice locale;
Având în vedere  CONTRACTUL DE FINANTARE –încheiat între  Consiliul Judeţran Maramureş şi

comuna Băiţa de sub Codru privind acordarea unui sprijin financiar  pentru participarea Ansamblului
„Mugurii Codrului” la festivalul internaţional de folclor din Carpaţi organizat în Polonia;

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 29 IULIE 2014;

HOTARASTE :

Art. 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2014 se  majoreaza atat la partea
de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 5 mii lei după cum urmează:

Venituri : - Finanţare  activităţii culturale. + 5 mii lei
Cheltuieli - 67.02.05.01 -Asociaţii şi fundaţii . + 5 mii lei

Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica ;
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei BAIA  MARE
- Compartimentului financiar contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA

SITAR    IOAN
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 29.07.2014

Nr.22 .

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 2014

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;

Avand in vedere prevederile Legii  nr. 273/2003 privind  finantele publice locale;
Având în vedere prevederile OUG.nr.28/2013 cu privire la aprobarea Programului Naţional de

dezvoltare locală;
Având în vedere pevederile  Ordinului Ministrului Dezvoltării  Regionale şi Administraţiei Publice

nr.499/2014,privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora ;
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 28 mai 2014;

HOTARASTE :

Art. 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2014 se  majoreaza atat la partea
de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 572 mii lei după cum urmează:

Venituri : - Finanţare prin prog.naţional din bugetul MDRAP + 572 mii lei
Cheltuieli -Cheltuieli de capital 70.02.71 -alimentare apă + 572 mii lei

Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica ;
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei BAIA  MARE
- Compartimentului financiar contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCA VALENTIN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 28.05.2014

Nr. 16.

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 2014

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.43/2014 a preşedintelui  Administraţiei Finanţelor Publice
Maramureş emisă în baza OG nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului  de stat   pe anul
2014,modificată prin OUG nr.59/2014-trim IV.

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 de îndată azi
23 octombrie 2014;

HOTARASTE :

Art. 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2014 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 81.73 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: + 81.73 mii lei
- Venituri -sume defalcate din TVA,

pentru achitarea plăţi restante + 81.73 mii lei
-Cheltuieli total +  81.73 mii lei
din care:

- Cheltuieli de capital investiţii apă (70.02.71) + 71,11 mii lei
- Cheltuieli servicii ROMSILVA -SA (83.02.20) + 10.62 mii lei

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP TRAIAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la  23.10.2014

Nr.

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 2014

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.15/2014 a preşedintelui  Administraţiei Finanţelor Publice
Maramureş emisă în baza OG nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului  de stat   pe anul 2014 in
vederea achitării unor plăţi restante trim III ,adresa  nr.417891/2014  a MFP ;

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 2014 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 94.626 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: + 94.626 mii lei
- Venituri -sume defalcate din TVA pentru achitarea plăţi restante

+ 94.626 mii lei
-Cheltuieli total +  94.626 mii lei
din care:

-Cheltuieli de capital învăţământ (65.02.71) + 53.971 mii lei
-Cheltuieli servicii ROMSILVA -SA (83.00) +  40.655 mii lei

Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica ;
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei  BAIA MARE
- Compartimentului financiar- contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP TRAIAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la  10.09.2014

Nr.29

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  8 voturi pentru.Voturi împotrivă --0- ,abţineri -0-
.Consilieri prezenţi 8 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL HOTARARE

Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei
Baita de sub Codru pe anul 2014

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  Deciziile nr.11,12 şi 15/2014 a preşedintelui  Administraţiei Finanţelor Publice
Maramureş emisă în baza OG nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului  de stat   pe anul 2014 in
vederea achitării unor plăţi restante trim III ,adresa  nr.417891/2014  a MFP ;

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 2014 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 108.63 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: + 108.63 mii lei
- Venituri -sume defalcate din TVA, pentru achitarea plăţi restante şi cheltuieli de poersonal

+ 108.63 mii lei
-Cheltuieli total +  108.63 mii lei
din care:

- Cheltuieli de capital învăţământ (65.02.71) + 53.97 mii lei
- Celtuieli de personal (hot.judecătoreşti ) + 14.00 mii lei
- Cheltuieli servicii ROMSILVA -SA (83.00) + 40.66 mii lei

Art. 2. Se aproba urmatoarele virări de credite -cheltuieli de personal- ,din trim IV -30
mii lei ,trimestrul III+30 mii lei

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP TRAIAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la  10.09.2014

Nr.29

Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  8 voturi pentru.Voturi împotrivă --0- ,abţineri -0-
.Consilieri prezenţi 8 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



Anexă  la HCL.nr. 20 /17.06.2014.

LISTA

străzilor din comuna Băiţa dce sub Codru pentru care se efectuează studiul geoo—tehnic
în vederea întocmirii  proiectului de:

„Reabilitare şi modernizare străzi principale şi secundare în comuna Băiţa de sub Codru.

Nr.crt. Amplasament
(localitatea)

Denumirea Lungimea Obs.-identificare

1 Băiţa de sub Codru Stradă principală
Pe Deal-drum accees
păşunea Diuta

1500  ml Legătura DC 90A-
păşunea DIUŢĂ

2 Băiţa de sub Codru Stradă principală
Centru -Deal

950  ml Legătură
DJ -182 B-DC 90/A
-primărie-intersecţie
deal

3 Băiţa de sub Codru Stradă principală
Centru-intersecţie
Peste Vale-la
Biserică

850 ml Legătura DC 90A-strad
Peste Vale

4 Băiţa de sub Codru Strada secundară

Uliţa Găbului 675  ml

Intersecţie -păşunea
DIUŢĂ

5 Băiţa de sub Codru Stradă secundară
=La SOMNOREA=

300 ml Legătură DC 91-tarlaua
Vălceaua Nicului

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la  alegerea preşedintelui de şedinţă

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

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş,întrunit în şedinţă
ordinară  în data de 25 MARTIE  2015;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Pentru o perioadă de 3 luni ( APRILIE 2015-IUNIE  2015 ) se alege
preşedinte de şedinţă domnul consilier ________________________________ din localitatea
BĂIŢA DE SUB CODRU  nr.______ –consilier ________.

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

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SABOU  VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN  DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 25.03.2015
Nr.________.

Notă:
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de ________ voturi pentru,voturi împotrivă

____,abţineri  ____  .Consilieri prezenţi__________   din totalul de 11 consilieri în funcţie.



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 ( MARTIE 2014-MAI 2014 ) se alege
preşedinte de şedinţă domnul consilier VANCA  VALENTIN din localitatea BĂIŢA DE SUB
CODRU  nr. 65 –consilier UNPR.

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

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

RUS VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 03.02.2014
Nr.2 .

Notă:Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru,voturi împotrivă
_0_,abţineri __0__ .Consilieri prezenţi  11 din totalul de 11 consilieri în funcţie.



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la  alegerea preşedintelui de şedinţă

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

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş,întrunit în şedinţă
ordinară  în data de 30.12. 2014;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Pentru o perioadă de 3 luni ( ianuarie 2015-martie  2015 ) se alege preşedinte
de şedinţă domnul consilier SABOU  VASILE din localitatea Băița de sub Codru nr.400

–consilier PD-l.
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş ;
- Domnului consilier SABOU   VASILE

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP   TRAIAN

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN  DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 30.12.2014
Nr. 39.

Notă:
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de ___11____ voturi pentru,voturi împotrivă

__0__,abţineri  ___0____  .Consilieri prezenţi ____11_______ din totalul de 11 consilieri în funcţie.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la însușirea limitelor intravilanului și a zonificării funcționale

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei la proiectul de hotarâre cu
privire  la însușirea limitei intravilanului și a zonificării funcționale potrivit  documentației  prezentate de
către SC AEDILIS PROIECT SRL , referatul responsabilului cu probleme de urbanism, avizul comisiei pe
domenii  de specialitate din cadrul consiliului local  ,precum şi avizul secretarului comunei;

Având in vedere prevederile legii nr. 289/2006, pentrui modificarea  legii
nr.350/2001,privind   amenajarea teritoriului și urbanismului;

Având în vedere prevederile  legii 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 „c”,aliniatul 5 litera „c” si
articolului  115 aliniatul 1 litera „b” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata în
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :
Articolul 1. Consiliul local al comunei Băița de sub Codru își însușește limita intravilanului

și a zonificării funcționale propuse ,în vederea demarării proceduri lor de avizare a PLANULUI
URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM al comunei Băița de sub
Codru.

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- SC   AEDILIS PROIECT SRL

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP TRAIAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 30.12.2014.
Nr. 41.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de___11____ voturi pentru, __0___ voturi împotrivă, __0__  abţineri,din numărul
de 11 consilieri în funcţie .



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea închirierea prin licitaţie

a unor spaţii din domeniul public

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

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

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

45,art.115 alin 1 litera „b”art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 104 din 23 aprilie 2001,republicată în MO al României nr. 123 din 20
februarie 2007;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui spaţii de la subsolul cladirii
Căminului Cultural Băiţa de sub Codru şi a terasei deschise aferente acestui spaţiu, în vederea desfăşurării
unor activităţi economice.

Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 1 euro/mp/lună pentru spaţiul de la subsol
şi de 0,50 euro/mp/lună pentru spaţiul terasei.

Art.2. Primarul comunei se împuterniceşte pentru organizarea licitaţiei şi încheierea
contractului de închiriere a spaţiului.

Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil
- Compartimentului impozite şi taxe locale

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VANCA VALENTIN

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN   DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 28.05. 2014
Nr. 18 .

Notă:
Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, __0_ impotriva, __0__ abtineri.

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



ROMANIA ##PROIECT+++
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 2014

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 2014, conform anexei la prezenta hotarare.

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

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice  Maramureş
- Trezoreriei BAIA MARE
- Compartimentului financiar –contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA

SABOU   VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 25.03.2015
Nr._____________.

Notă ;
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ______ voturi pentru, ____ voturi

împotrivă,_______ abţineri,din numărul  de 11 consilieri în funcţie .Consilieri prezenţi _____.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la adoptarea bugetului local

pe anul 2014

Având în vedere prevederile legii nr. 356/2013 ,legea bugetului de stat pe anul 2014,
,a Deciziilor nr.1-2/2014 ale Şefului Administraţiei  Judeţene a finanţelor publice Maramureş şi
anexele la acestea;

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, 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. 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 2014.

Articolul 2.. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2014 se stabileşte atât
la venituri cât şi la cheltuieli în sumă de 1676 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 2014 sunt în sumă de 1676 mii lei şi se
prezintă astfel:

Venituri TOTAL 1676 mii lei
A.Venituri proprii 222 mii lei
B. Prelevări din bugetul de stat 1454 mii lei
Din care :

Sume defalcate din TVA -cheltuieli descent. 537 mii lei
Estimare venit.sume def.din imp.pe venit 04.02.01. 73 mii lei
Sume defalcate din impozit pe venit 18,5% 04.02.04 232 mii lei
Sume de echilibrare din TVA . 11.02.06 232 mii  lei
Sume defalcate din TVA 11.02.02 899 mii lei
Suvenţie încălzire-alte bugete                        43.02.34 18 mii lei



Articolul 6. Cheltuieli bugetului local pe anul 2014 sunt în sumă totală de 1676 mii lei
în structură se prezintă astfel :

Total cheltuieli : 1676 mii lei

-Servicii publice generale 51.02. 348 mii lei
din care;
-Cheltuieli de personal 258 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii 90 mii lei

-Apărare ordine publică şi siguranţă : 61.02 Total 16 mii lei
din care ; cheltuieli de personal 14 mii lei

-alte cheltuieli –situaţii de urgenţă 2 mii lei

-ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02. Total 837 mii lei
din care ;
-cheltuieli de personal 647 mii lei
-cheltuieli materiale şi servicii 82 mii lei
-cheltuieli complementare 8 mii lei
-hotarârii judecatoreşti 100 mii lei

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

-CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 67.02. 46 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 20 mii lei
din care ;-cheltuieli materiale şi servicii 20 mii lei
-Culte 6 mii lei
-ACTIVITĂŢI CULTURAL SPORTIVE 2 mii lei

-Asistenţă socială 68.02. 105 mii lei
Din care :

- Cheltuieli de personal 39 mii lei
-Indemnizatie fixa 44 mii lei
- Ajutor social -incălzire 11.02.02 4 mii lei
-suvenţie încălzire –alte bugete 18 mii lei
-Servicii de dezvoltare publică 70.02 158 mii lei
Din care:
-Cheltuieli de capital (investitii) 119 mii lei
-Cheltuieli materiale,bunuri şi servicii-iluminat public- 39 mii lei

-Transporturi si comunicatii 84.00 160 mii lei
din care:
-cheltuieli de capital (investiţii proiecte) 100 mii lei
-bunuri şi servicii (rep.străzi ,podeţe,zid sprijin) 60 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
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice  Maramureş
- Trezoreriei BAIA  MARE

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

RUS VASILE
Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru

la 3.02.2014.
Nr.6 .

Notă;
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 adoptarea bugetului local

pe anul 2014

Având în vedere prevederile legii nr. 356/2013 ,legea bugetului de stat pe anul 2014,
,a Deciziilor nr.1-2/2014 ale Şefului Administraţiei  Judeţene a finanţelor publice Maramureş şi
anexele la acestea;

Având în vedere prevederile art.8 ,a prevederilor art.39.aliniatul 6 din  Legea nr.
273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei la proiectul de hotărâre cu
privire la adoptarea bugetului local pe anul 2014 ,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,întrunit în şedinţă
ordinară în data de 3 februarie 2014 ;

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 2014.

Articolul 2.. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2014 se stabileşte atât
la venituri cât şi la cheltuieli în sumă de 1676 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 2014 sunt în sumă de 1676 mii lei şi se
prezintă astfel:

Venituri TOTAL 1676 mii lei
A.Venituri proprii 222 mii lei
B. Prelevări din bugetul de stat 1454 mii lei
Din care :

Sume defalcate din TVA -cheltuieli descent. 537 mii lei
Estimare venit.sume def.din imp.pe venit 04.02.01. 73 mii lei
Sume defalcate din impozit pe venit 18,5% 04.02.04 232 mii lei
Sume de echilibrare din TVA . 11.02.06 232 mii  lei
Sume defalcate din TVA 11.02.02 899 mii lei
Suvenţie încălzire-alte bugete                        43.02.34 18 mii lei



Articolul 6. Cheltuieli bugetului local pe anul 2014 sunt în sumă totală de 1676 mii lei
în structură se prezintă astfel :

Total cheltuieli : 1676 mii lei

-Servicii publice generale 51.02. 348 mii lei
din care;
-Cheltuieli de personal 258 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii 90 mii lei

-Apărare ordine publică şi siguranţă : 61.02 Total 16 mii lei
din care ; cheltuieli de personal 14 mii lei

-alte cheltuieli –situaţii de urgenţă 2 mii lei

-ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02. Total 837 mii lei
din care ;
-cheltuieli de personal 647 mii lei
-cheltuieli materiale şi servicii 82 mii lei
-cheltuieli complementare 8 mii lei
-hotarârii judecatoreşti 100 mii lei

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

-CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 67.02. 46 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 20 mii lei
din care ;-cheltuieli materiale şi servicii 20 mii lei
-Culte 6 mii lei
-ACTIVITĂŢI CULTURAL SPORTIVE 2 mii lei

-Asistenţă socială 68.02. 105 mii lei
Din care :

- Cheltuieli de personal 39 mii lei
-Indemnizatie fixa 44 mii lei
- Ajutor social -incălzire 11.02.02 4 mii lei
-suvenţie încălzire –alte bugete 18 mii lei
-Servicii de dezvoltare publică 70.02 158 mii lei
Din care:
-Cheltuieli de capital (investitii) 119 mii lei
-Cheltuieli materiale,bunuri şi servicii-iluminat public- 39 mii lei

-Transporturi si comunicatii 84.00 160 mii lei
din care:
-cheltuieli de capital (investiţii proiecte) 100 mii lei
-bunuri şi servicii (rep.străzi ,podeţe,zid sprijin) 60 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.Se aprobă fondul de salarii şi numărul de personal pentru anul 2014
precum şi lista cu obiectivele de investiţii pe anul 2014 ,conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Articolul 9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Compartimentelor contabilitate,impozite şi taxe
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice  Maramureş
- Trezoreriei BAIA  MARE

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

RUS VASILE
Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru

la 3.02.2014.
Nr.6 .

Notă;
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
JUDETUL MARAMURES &&&proiect&&&

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la aprobarea utilizării unei cantităţii de lemn exploatată din pădurea comunei
care a fost  pusă la vînzare pentru populație  și care nu a putut fi valorificată.

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

Având în vedere comunicare Ocolului Silvic Ulmeni Maramures care prestează serviciile
de pază și administrare a pădurii comunei Băița de sub Codru;

Având în vedere prevederile  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile legii nr. 213/2008 privind proprietatea publică şi regimul

juridic al acesteia;
In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „c”,aliniatul 5 litera „b”art.123 si

a 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  utilizarea cantităţii de 19 mc ,pentru nevoi proprii, material lemons
pentru  foc  din diferite specii (molid,salcâm,stejar),care s-a exploatată din pădurea comunei Băița de
sub Codru în partida 0252 și care cantitate nu a putut fi valorificată prin vânzare către terțe personae.

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţieiu Prefectului judetului Maramures
- Ocolului silvic ULMENI.
- Compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP DUMITRU

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 26.02.2016.
Nr._______ .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de____ voturi pentru, _____abţenere _____ voturii împotrivă,din
numărul  de  ________ consilieri prezenţi .

Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la aprobarea alocării din bugetul local a unei sume pentru
finanţarea unor lucrării   în vederea finalizării proiectului de alimentare cu apă

potabilă a comunei BĂIŢA DE SUB CODRU

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  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale;
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” si

a 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 alocarea din bugetul local al comunei a sumei de  350 mii lei
,în vederea finanţării  unor lucrării de „Echiparea a 3 puţuri forate ,staţie de pompare,măsurare şi

înregistrare de debit,staţie automată de măsurare şi dozare hipoclorid de sodiu,pentru dezinfecţie şi
banşament la aducţiunea de apă   Asuaju de sus pentru alimentare cu apă potabilă a comunei Băiţa de
sub Codru”

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

SITAR IOAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 28.08.2014.
Nr.27.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__9__ voturi pentru, __0___abţenere __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 exploatării unei cantităţii de lemn din pădurea comunei
necesară încălzirii  instituţiilor publice din comunaă,a populaţieiei şi pentru executarea unor

lucrării edilitar gospodăreşti .

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

Având în vedere prevederile  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile legii nr. 213/2008 privind proprietatea publică şi regimul

juridic al acesteia;
In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „c”,aliniatul 5 litera „b”art.123 si

a 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 exploatarea cantităţii de  142 mc material lemons pentru încălzire ce se
va  valorifica către populaţie,49 mc material lemons  pentru încălzire  nercesar instituţiilor publice din
comună ,precum şi cantitatea de 30 mc material lemons  pentru construicţii  în vederea realizării unor
lucrării de interes local  respectiv  pentru amenajarea  zonei de picnic şi  construirera  unei punţi
pietonale – în  localitatea Băiţa de sub Codru ,din pădurea proprietate public a comunei Băiţa de sub
Codru .

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţieiu Prefectului judetului Maramures
- Ocolului silvic ULMENI.
- Compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

SITAR IOAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 28.08.2014.
Nr.28 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__9__ voturi pentru, __0___abţenere __0___ voturii împotrivă,din
numărul  de  ___9_____ consilieri prezenţi .

Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea închirierii păşunilor comunale către persoane juridice legal constituite
sau persoane fizice care au ca obiect de activitate creşterea animalelor.

Având în vedere responsabilităţile stabilite prin Ordinul comun al MAPDR/MAP nr.
226/235/28.03.2003,prentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţirii
funciare şi exploatarea pajiştilor  la nivel naţional,pe termen mediu şi lung;

Având în vedere adresa DADR MARAMUREŞ nr.1021/07.03.2007;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei ,avizul comisiei de

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

Având in vedere prevederile Ordinului nr. 6519/28.07.1993 a Prefectului judeţului
Maramureş ;

Având  în vedere OUG nr. 125/2006 pentru aprobarea  schemelor de plăţi directe  şi
plăţi naţionale directe complementare,care se acordă  în agricultură începând cu anul 2007 ;

Având în vedere prevederile art. 12 aliniatul 2 din legea nr. 213/1998,privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu completările şi modificările ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 36 , alineatul 2 litera „C”,aliniatul 5 litera
„a” ,articolului  115 aliniatul 1 litera „b”şi a art. 123 din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice
locale , republicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi
completările ulterioare ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTĂRASTE :

Articolul 1. Se aprobă  închirierea suprafeţelor din păşunile comunale către
personae juridice legal constituite şi care au ca obiect principal de activitate creşterea
animalelor,organizate în principal sub formă de Asociaţii de crescători de animale precum şi
persoanelor fizice de deţin animale şi solicită închirierea unei suprafeţe ,după cum urmează;

- Pentru păşunea “Deal URMENIŞ”, se aprobă închirierea  suprafeţei de
_____ha ,suprafaţă eligibilă cătreAsociaţia crescătorilor de animale ”,SPERANŢA
CRESCĂTORILOR DE ANIMALE ” cu sediul social în localitatea   URMENIŞ NR. 10.

- Pentru trupurile de păşuni din localitatea Băiţa de sub Codru,respective “Dealu
Alexii,Diuţă şi Dealu Lung”,se aprobă închirierea  suprafeţei de _____ha ,suprafaţă eligibilă către
Asociaţia crescătorilor  de animale  “BĂIŢANA” cu sediul social în localitatea Băiţa de sub Codru
nr. 688.

Articolul 2. Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de maximum  5 ani.
Articolul 3. Primarul comunei se împuterniceşte pentru a semna contractul de

închiriere ce se va încheia cu persoanele juridice sau fizice menţionate la  primul articol.



Articolul 4. Pe data adoptării adoptării prezentei hotărârii se abrogă HCL nr. ___ din
30.04.2008.

Articolul 5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- DADR MARAMUREŞ
- APIA ULMENI
- .

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCA VALENTIN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 28.02.2014.

Nr.______.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de_____ voturi pentru
,____împotrivă,____abţineri din numărul  de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi ______
consilieri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la aprobarea exploatării unei cantităţii de lemn din pădurea comunei şi
alocării din bugetul local a unei sume în vederea achitării contravalorii materialelor  de
construcţie  necesare  reabilitării  casei de locuit din localitatea   URMENIŞ nr.25 .

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  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale;
In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „d”,aliniatul 6 litera „a”punct 2 si

a 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 exploatarea cantităţii de  5 mc material lemnos din pădurea
comunei Băiţa de sub Codru şi a sumei de 1500 lei din bugetul local ,în vederea achitării  contravalorii
materialelor de construcţie necesare reabilitării imobilului  din localitatea Urmeniş nr. 25,proprietate a
numitului POP VASILE.

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţieiu Prefectului judetului Maramures
- Primarului comunei.
- Domnului POP VASILE URMENIŞ nr. 25.
- Compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

SITAR IOAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 29.07.2014.
Nr.23.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de_10___ voturi pentru, __1___abţenere __0___ voturii împotrivă,din
numărul  de  11 consilieri prezenţi .

Consilieri în funcţie :  11



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea

Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor
pe anul 2014

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

Având în vedere Hotararea nr. 18/2009 a Consiliului local Băiţa de sub Codru prin care
a fost  reorganizat Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenţă:

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

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru ,intrunit in sedinta ordinara din data de
25.03.2014.

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1.- Se aprobă Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei
Băiţa de sub Codru ,pe anul 2014,ca urmare a modificărilor intervenite în componenţa nominală a unor
structuri locale din domeniul situaţiilor de urgenţă, plan întocmit conform strcturii cadru şi a
metodologiei stabilite.

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

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

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VANCA VALENTIN
Contrasemnat

Secretar al comunei

DRAGOŞ   TRAIAN
Băiţa de sub Codru
La 25.03.2014.
Nr.11 .
Nr.total consilieri  în funcţie 11. , prezenti  11.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  11 voturi pentru,___0___impotriva, __0___abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

cu privire la aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local pe anul 2014
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 3  februarie  2014, adopta prezenta;

H O T A R A R E :

Articolul 1.- Se aproba Planul de Actiuni si Lucrari de Interes Local pe anul 2014
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,

RUS   VASILE
Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ TRAIAN
La 3 februarie 2014.
Nr. 4 .

Nr.total consilieri 11 în funcţie , consilieri prezenti 11

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



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

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

.

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

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2 litera „d” aliniatul 6 litera „a” punctul 4 ,
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 Programul de măsuri  ce se impun a fi luate  în vederea
organizării şi desfăşurării  serbării câmpeneşti  « SÂNZIENE la HUTA Băiţa de sub Codru »,serbare ce
se v-a desfăşura în data de 24 iunie 2014-ediţia a XX-a.

Articolul 2. Prezenta se comunică la ;
- Instituţiei Prefectului judeţului MARAMUREŞ
- Primarului comunei Băiţa de sub Codru.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

SITAR  IOAN
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
17.06.2014
Nr.21

Nr.total consilieri  în funcţie 11. , prezenti
Hotararea a fost adoptata cu un numar de __11__ voturi pentru, __0__impotriva,__0___abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la aprobarea întocmirii  şi alocării unei sume din bugetul local în vederea
achitării contravalorii  efectuării unui studiu geoo-tehnic

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei cu privire la necesitatea şi
oportunitatea  realizării unui studiu geoo tehnic  necesar realizării   proiectului privind,”Reabilitare şi
modernizare străzi în comuna Băiţa de sub Codru”;

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

Având în vedere prevederile  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale;
In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „b”-„c”,aliniatul 4 litera

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă întocmirea şi utilizarea sumei de 2300 lei din bugetul local în
vederea achitării  contravalorii următoarelor prestaţii;

- studii GEOO-TEHNICE - în vederea realizării următorului  proiect: Reabilitare şi
modernizare străzi în comuna Băiţa de sub Codru, pe tronsoanele cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţieiu Prefectului judetului Maramures
- Primarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SITAR IOAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 17.06.2014.
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 elaborării unui  studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic în
vederea  consolidării şi reabilitării sediului  primărie comuei Băiţa de sub Codru

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

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

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă   elaborarea  studiului de fezabilitate  şi întocmirea proiectului
tehnic în vederea consolidării şi reabilitării sediului  primărie comunei Băiţa de sub Codru

Articolul.2. Costurile pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi întocmirea proiectului
tehnic vor fi suportate din  fondul de excedent bugetar şi bugetul local aprobat pentru anul 2014;

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCA VALENTIN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 25.03.2014.
Nr.13.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  9 voturi pentru, 2  abţeneri,  0 voturii împotrivă,din numărul  de
11 consilieri prezenţi .

Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

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

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

pe anul 2014.

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 2014, 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
2014 care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 50 mii lei .

Articolul 2. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Serviciul de salubrizare “ pe anul
2014 se compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă 50 mii lei.
Articolul 3. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Serviciul de salubrizare  “ pe

anul 2014 se compun din :
- Prestării servicii- colectare şi depozitare - 50 mii lei

Articolul 4. Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate “Cămin cultural “ pe anul
2014 care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de 25 mii lei .

Articolul 5. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Cămin cultural “ pe anul 2014 se
compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă 5 mii lei.
- Suvenţii  de la bugetul local 20 mii lei

Articolul 6. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Cămin cultural  “ pe anul 2014 se
compun din :

-Cheltuieli materiale şi servicii 25 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.32 /2013.
Articolul 8. Taxele  ce se percep pentru colectarea deşeurilor menajere sunt cele stabilire prin

HCL nr. 32 /2013.
Articolul 9. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli  pe anul 2014 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 55 mii lei



- Cheltuieli total 55 mii lei
din care;
-Cheltuieli  privind paza pădurii 42,4 mii lei
-Fond de mediu 1,1 mii lei
- Taxă peaj 5,5 mii lei
-Alte cheltuieli 6     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

RUS VASILE

Contrasemnat
Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 03.02.2014.

Nr.7 .
Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 10 voturi pentru, __0__ impotriva,  __1___ abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRARE
privind aprobarea iniţierii procedurilor de închiriere a păşunilor comunale către

persoane fizice şi  persoane juridice legal constituite care au animale înscrise în RNE.

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

Având în vedere prevederile  OUG nr. 34/ din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea
şi exploatarea pajiştilor permanente ,a HGR. nr.1064/2013 privind aprobarea  Normelor Metodologice de
aplicare ale acesteia;

Având în vedere prevederile HCJ nr. 4/2014 privind stabilirea preţului mediu /tonă masă verde
obţinută de pe pajişti în judeţul Maramureş,a ordinului 407/2013 a MADR;

Având în vedere prevederile art. 12 aliniatul 2 din legea nr. 213/1998,privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia cu completările şi modificările ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 36 , alineatul 2 litera „c”,aliniatul 5 litera „a” ,articolului  115
aliniatul 1 litera „b”şi a art. 123 din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata în Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă de îndată;

HOTĂRASTE :
Articolul 1. Se aprobă iniţierea procedurilor de închiriere a păşunilor proprietate public a

comunei funcţie de numărul de animale deţinute de către proprietar,respectându-se încărcătura minimă de UVM
/ha, către persone fizice şi personae juridice legal constituite care au animale înscrise în RNE.

Articolul 2. Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de maximum 5 ani.
Articolul 3. Primarul comunei se împuterniceşte pentru verificarea încărcăturii de animale pe ha

şi pentru a încheia  contractele de închiriere a suprafeţelor de păşune.
Articolul .4. Se aprobă cantitatea medie de 7 tone/ ha/an.
Articolul  5. Preţul de închiriere  se stabileşte la suma de 150 lei/ha/an a suprafeţelor de păşune

pentru care se vor primii suvenţii şi de 75 lei/ha/an pe suprafeţele .pentru care nu se vor primii suvenţii.
Articolul .6. Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate publică a

comunei, se fac venit la bugetul local al comunei
Articolul 7. Pe data adoptării adoptării prezentei hotărârii se abrogă HCL nr. 11/2008
Articolul 8. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publicaprin afişare la si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- APIA BAIA  MARE
- ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR DE ANIMALE.

PRESEDINTE DE SEDINTA

RUS VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 28.02.2014.
Nr.8 .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi „pentru „din numărul  de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi  9
consilieri.



ROMÂNIA
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 li tera
”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.42.
Nr.total consilieri în funcţie 11, prezenti   __11___  .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  ____10_______ voturi pentru, ___1_____  impotriva, ____0_____ 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 2014.

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 numitei CHIRIGUŢ FLORICA din localitatea BĂIŢA DE SUB
CODRU  nr. 342, prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal al pertsoanei cu handicap
grav CHIRIGUŢ VICTORIA din localitatea BĂIŢA DE SUB CODRU nr. 342 ,în baza certtificatului
medical nr.84425/2014 .

Având în vedere HCL nr.6/2014 cu privire la adoptarea bugetului local pe anul 2014,
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 01.08.2014 numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu

handicap grav este de 7 iar  a  persoanelor cu handicap care  au optat pentru indemnizaţie se menţine la
la 6.

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
-Doamnei CHIRIGUŢ FLORICA-Băiţa de sub Codru nr. 342

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

SITAR   IOAN Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
29.07.2014.
Nr.24.

Notă:
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru , _0__ voturi  împotrivă şi __0__ abţineri.

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



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea numărului asistenţilor  personali ai

persoanelor cu handicap pe anul 2014.

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 numitei VANKA CODRUŢA-LOREDANA din localitatea BĂIŢA
DE SUB CODRU  nr. 368, prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent pertsonal al pertsoanei cu
handicap grav VANKA PAULA-MARIA din localitatea BĂIŢA DE SUB CODRU nr. 368 ,în baza
certtificatului medical nr.5186/2014 .

Având în vedere HCL nr.6/2014 cu privire la adoptarea bugetului local pe anul 2014,
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 01.06.2014 numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu

handicap grav este de 6 iar  a  persoanelor cu handicap care  au optat pentru indemnizaţie se menţine la
la 6.

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

VANCA VALENTIN Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
28.05.2014.
Nr.19.

Notă:
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru , _0__ voturi  împotrivă şi __0__ abţineri.

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



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea numărului asistenţilor  personali ai

persoanelor cu handicap pe anul 2014.

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 numitei BRÎNDUŞE FLOARE din Băiţa de sub Codru nr.
594,persoană cu deficienţă funcţională gravă  în baza certificatului de încadrare în grad de handicap
nr.82553/2014,prin care solicită încadrarea unui asistent personal;

Având în vedere cererea numitei BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA dinlocalitatea
UJRMENIŞ  nr. 76, prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent pertsonal al pertsoanei cu
handicap grav BLIDAR ALUNA-MARIA din localitatea URMENIŞ nr. 76 ,în baza certtificatului medical
nr.83266 /2014 .

Având în vedere HCL nr.6/2014 cu privire la adoptarea bugetului local pe anul 2014,
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 01.04.2014 numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu

handicap grav este de 5 iar  a  persoanelor cu handicap care  au optat pentru indemnizaţie se menţine la
la 6.

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

VANCA VALENTIN Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
21.03.2014.
Nr.12.

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

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



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea numărului asistenţilor  personali ai

persoanelor cu handicap pe anul 2014.

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 numitei SZEDLAK ILEANA din localitatea UJRMENIŞ nr. 80,
prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal al pertsoanei cu handicap grav SZEDLAK
SERGIU ALIN din localitatea URMENIŞ nr. 780,în baza certtificatului medical nr.5396/H /2014 .

Având în vedere HCL nr.3/2014 cu privire la aprobarea numărului asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap în anul 2014,HCL nr.6/2014 cu privire la adoptarea bugetului local pe anul 2014,
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 02.10.2014 numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu

handicap grav este de 8 iar  a  persoanelor cu handicap care  au optat pentru indemnizaţie se menţine la
la 7.

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

POP TRAIAN

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
15.10.2014.
Nr. 32.

Notă:
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru ,  __0___ voturi  împotrivă şi ___0____ abţineri.

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



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea numărului asistenţilor  personali ai

persoanelor cu handicap pe anul 2014.

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 01.01.2014 numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav este de 3 iar  a  persoanelor cu handicap care  au optat pentru indemnizaţie  la 6.

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

RUS   VASILE

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
03.02.2014.
Nr. 3.

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 BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRARE

privind aprobarea prelungirii perioadei de închiriere a unor  suprafețe de  pășuni comunale

Având în vedere  solicitarea  președintelui  comitetului director al ASOCIAȚIEI
CRESCĂTORILOR DE ANIMALE *BAITANA din Băița de sub Codru,prin care solicită prelungirea  perioadei
de închiriere a pășunilor comunale ;

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

Având în vedere prevederile  OUG nr. 34/ din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea
şi exploatarea pajiştilor permanente ,a HGR. nr.1064/2013 privind aprobarea  Normelor Metodologice de
aplicare ale acesteia;

Având în vedere prevedrile  punctului 3 capitolul XII din contractukl nr,. 940/3 iunie 2014;
Având în vedere prevederile art. 12 aliniatul 2 din legea nr. 213/1998,privind proprietatea publică

şi regimul juridic al acesteia cu completările şi modificările ulterioare;
In temeiul prevederilor articolului 36 , alineatul 2 litera „c”,aliniatul 5 litera „a” ,articolului  115

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă de îndată;

HOTĂRASTE :

Articolul 1. Se aprobă prelungirea  prin act adițional a contractului de închiriere a păşunilor
proprietate public a comunei, cu ASOCIAȚIEI CRESCĂTORILOR DE ANIMALE *BAITANA din Băița de
sub Codru,cu o perioada de 1 an de zile.

Articolul 2. Primarul comunei se împuterniceşte pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii și
încheierea actului adițional.

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publicaprin afişare la si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- APIA BAIA  MARE
- ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR DE ANIMALE.

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP ZAMFIR
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 29.05.2015.
Nr.16 .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi „pentru „din numărul  de 11 consilieri în funcţie



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la însuşirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public

al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU

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

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

Având în vedere modificările intervenite în structura bunurilor ce alcătuiesc
domeniul public al comunei ca urmare a achiziţionării  unor noi imobile ;

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

In temeiul prevederilor articolelor  38 alineat 1 literele f-g   şi 46 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale 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 însuşeşte inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public
al comunei Băiţa de sub Codru -conform anexei nr. 1la prezenta hotărâre.

Art. 2 Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi

se comunică:
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Consiului judeţean Maramureş

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

RUS  VASILE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  22 ianuarie  2014
Nr. 1
Notă:
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 rectificarea bugetului local al comunei
Baita de sub Codru pe anul 2014

Avand in vedere prevederile Legii  nr. 273/2003 privind  finantele publice locale;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei,referatul compartimentului de specialitate , avizul secretarului

comunei,precum şi avizul comisiei de specialitate -buget-finanţe- din cadrul consiliului local;
Având în vedere  HGR.nr.    /2014,privind alocarea unor sume pentru  cofinanțarea activitaților de inventariere a terenurilor

în baza legii nr. 165 din 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 30  decembrie
2014;

HOTARASTE :

Articolul . 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2014 se  majoreaza atat la partea de venituri
cat şi la partea de cheltuieli cu suma de  29,292 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: +   29,292          mii lei
- Venituri -suventii (cofinantare) buget de stat , +   29,292          mii lei

-Cheltuieli total                                                                                 +   29,292          mii lei
- Bunurii și servicii -agricultura +   29,292          mii lei

Articolul .2 Se aprobă modificările  în  structura bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul
2014   după cum urmează:

Se diminuează
-Capitolul 65.01.00.-art.65.01.01 -salarii de baza - 0,53 mii lei
Se majorează
-Capitolul 65.01.00-art.10.03.01 +  0,37 mii lei

-art.10.03.02 +  0,001  mii lei
-art.10.03.03 +  0,11  mii lei
-art.10.03.04 +  0,01  mii lei
-art.10.03.06 +  0,04  mii lei

Se diminuează
-Capitolul 65.01.00.01.00.-art.20.01.30-cheltuieli materiale - 3      mii lei
Se majorează
-Capitolul 65.01.00-art.20.01.09 + 3      mii lei
Articolul . 3.    Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica ;
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Trezoreriei  BAIA  MARE
- Compartimentului financiar- contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP   TRAIAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 30.12.2014

Nr.40
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 ###PROIECT####
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la rectificarea bugetului local al comunei

Baita de sub Codru pe anul 2014

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  CONTRACTUL DE FINANTARE nr.63984/2014 încheiat între  Consiliul
Judeţean Maramureş şi comuna Băiţa de sub Codru privind acordarea unui sprijin financiar  pentru finalizarea
lucrărilor  la proiectul „Alimentare cu apă potabilă în comuna Băiţa de sub Codru”

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 28 august 2014;

HOTARASTE :

Art. 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2014 se  majoreaza atat la
partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 90 mii lei după cum urmează:

Venituri : - Contract finanţare pentru susţinerea unor programe de dezvoltare locală;
+ 90 mii lei

Cheltuieli - Cheltuieli  de capital(investiţii (70.02.71)-alimentare cu apă potabilă în comună
+  90  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 .
- Consiliului judeţean Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINTA

SITAR    IOAN
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 28.08.2014

Nr. .

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



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la revocarea Hotărârii nr. 31/2013 .

Având în vedere adresa observatorie nr. 12258/H/17/13.02.2014 a Instituţiei
Prefectului judeţului Maramureş cu privire la reanalizarea  hotărârii Consiliului local nr.
31/2013,precum şi dezbaterile  purtate asupra acestei hotărârii în cadrul şedinţei de îndată a
Consiliului Local din data de 28.02.2014;

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

In temeiul prevederilor art.45 a art. art.115  aliniatul 2 litera b şi a alin. 7 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României
nr. 123 din 20 februarie 2007 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru,judeţul Maramureş,întrunit în
şedinţă ordinară în data de  25 martie 2014 ;

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Hotărârea nr. 31/18 decembrie 2013 privind 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  şi
- ASOCIAŢIA COMPOSESORALĂ URMENIŞ, se revocă.

Articolul 3. Prezenta se comunică la ;
- Instituţiei Prefectului judeţului MARAMUREŞ
-Asociaţiilor composesorale
-Compartimentului impozite şi taxe locale.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VANCA VALENTIN

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
25.03.2014
Nr.10

Notă:        Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  10 voturi pentru,voturi împotrivă  1
,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 56.363  lei din sumele din excedentul
Bugetar, pentru achitarea contravalorii contractului de prestării servicii  având ca obiect “Proiect
tehnic,detalii de execuţie şi documentaţii pentru obţinere avize pentru obiectivul –Modernizare şi
reabilitare drum comunal în localitratea Băiţa de sub Codru,judeţul Maramureş”

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

VANCA  VALENTIN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 30.04.2014.
Nr. 14.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de___11____ voturi pentru, __0___ voturi împotrivă, __0__ abţineri,din
numărul  de 11 consilieri în funcţie .
Consilieri prezenţi 11 .



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la utilizarea 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 56.363  lei din sumele din excedentul
Bugetar, pentru achitarea contravalorii contractului de prestării servicii  având ca obiect “Întocmirea
unui Strudiu de fezabilitate ,a Proiect tehnic,detalii de execuţie şi documentaţii pentru obţinere avize
pentru obiectivul –Modernizare şi reabilitare drumuri comunal în localitatea Băiţa de sub Codru,judeţul
Maramureş”

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

VANCA  VALENTIN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 30.04.2014.
Nr. 14.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de___11____ voturi pentru, __0___ voturi împotrivă, __0__ abţineri,din
numărul  de 11 consilieri în funcţie .
Consilieri prezenţi 11 .



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la utilizarea 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 lei 60 mii lei din sumele din excedentul
Bugetar pe anul 2014, pentru achitarea unor lucrării de investiţii,astfel:

- Suma de 50 mii lei pentru plata contravalorii unei părţi din contractului de  lucrării , având ca
obiect “Construire staţie de pompare,măsurare şi înregistrare de debit,staţie automată de măsurare şi
dozare hipoclorid de sodiu,pentru dezinfecţie pentru alimentare cu apă potabilă a comunei Băiţa de sub
Codru”, staţie care este amplasată pe teritoriul UAT SALSIG

-Suma de 10 mii lei pentru plata contravalorii unei părţi a contractului de lucrării ”Reabilitare şi
modernizare drum comunal DC 90 A Băiţa de sub Codru-Băseşti.”

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

POP   DUMITRU

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 27.11.2014.
Nr.36 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de___10____ voturi pentru, __0___ voturi împotrivă, __0__ abţineri,din
numărul  de 11 consilieri în funcţie .
Consilieri prezenţi 10 .



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la utilizarea 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 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 33 800 lei din sumele din excedentul

bugetar, pentru achitarea contravalorii contractului de prestării servicii  având ca obiect “Alimentare cu
energie electrică a staţie de pompare,măsurare şi înregistrare de debit,staţie automată de măsurare şi
dozare hipoclorid de sodiu,pentru dezinfecţie pentru alimentare cu apă potabilă a comunei Băiţa de sub
Codru”, staţie care este amplasată pe teritoriul UAT SALSIG.

Articolul 2. Se aprobă utilizarea sumei de 6 000 lei din sumele din excedentul
bugetar, pentru achitarea către SC ELECTRICA SA a contravalorii contror electric şi aviz branşare la
reaţeaua de energie electrică a staţie de pompare,măsurare şi înregistrare de debit,staţie automată de
măsurare şi dozare hipoclorid de sodiu,pentru dezinfecţie pentru alimentare cu apă potabilă a comunei
Băiţa de sub Codru”,staţie care este amplasată pe teritoriul UAT SALSIG.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP TRAIAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 24.09.2014.
Nr. 30.
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 ,

personal contractual din cadrul primărie,poliţie locală precum şi asistenţă socială.

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. 103/ 2013 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice  în anul 2014,aprobată şi modificată prin legea nr.
28/2014;

Având în vedere prevederile HGR nr.871/ 2013 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată în anul 2014;

Având în vedere prevederile art.10 din  legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării
strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale.

Având în vedere prevederile art.7,art.10 ,art.20 punct 4 şi a art.33-34 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 29  iulie 2014;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă modificarea statelor de personal pentru functiile de demnitate
publica , funcţionari publici , personal contractual din cadrul primăriei ,poliţie locală şi asistenţă socială ,
valabile cu data de 01.01.2014,17.03. 2014 şi 01.07.2014,respectiv 1.08.2014 pentru asistenţă socială.

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

SITAR  IOAN
Contrasemnat

Secretarul   comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Baita de sub Codru
La 29.07.2014
Nr. 25 .

Notă:
Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu ______ voturi pentru , ____ voturi  împotrivă şi _____ 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 HGR nr.871 din 15 NOIEMBRIE  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 3  februarie 2014;

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
01.01.2014,respectiv 01.07.2014.

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

RUS  VASILE
Contrasemnat

Secretarul   comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Baita de sub Codru
La 03.02.2014
Nr. 5 .

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.


	MODEL HOTARARE ÎNLOCUIOR REPREZENTANT COMUNA ÎN CONS ADI MM.pdf
	Proiect hotarare rectificare  MARTIE   2014.pdf
	Proiect hotarare rectificare  NOIEMBRIE   2014.pdf
	Proiect hotarare rectificare  octombrie    2014.pdf
	Proiect hotarare rectificare  OCTOMBRIE 2014.pdf
	Proiect hotarare rectificare IULIE   2014.pdf
	Proiect hotarare rectificare MAI 2014.pdf
	Proiect hotarare rectificare octombrie  2014..pdf
	Proiect hotarare rectificare septembrie 2014.pdf
	Proiect hotarare rectificare septembrie 2014.doc-MODIFICATA.pdf
	Anexă  la HCL. din 17.06.2014  Studii GEOOTEHNICE DRUMURI.pdf
	Hotararâre privind alegerea presedintelui de şedinţă- septembrie  -noiembrie  2014.pdf
	Hotararâre privind alegerea presedintelui de şedinţă-februarie 2014.pdf
	Hotararâre privind alegerea presedintelui de şedinţă-iunie-august 2014.pdf
	Hotarare   INSUSIRE  LIMITE INTRAVILAN SI ZONIFICARE PENTRU PUG   2014.pdf
	Hotarare  licitatie  spatii pe anul 2014-si închirierea spatiu camin cultural.pdf
	Hotarare  privind aprobarea contului de inchiidere pe 2013.pdf
	Hotarare adoptare buget local pe anul 2014,februarie.pdf
	Hotarare adoptare buget local pe anul 2014,februarie-COMPLETAT.pdf
	HOTARARE APROBARE  UTILIZARE  material lemnos  2016.pdf
	HOTARARE APROBARE alocare fonduri pentru DOTARE PUTURI STATIE CLORINARE SI TRATARE  SALSIG.pdf
	HOTARARE APROBARE exploatare material lemnos pentru PUNTE şi ZONA PICNIC 2014.pdf
	Hotarare aprobare închiriere păşuni comunale 1n 2014.pdf
	HOTARARE APROBARE mareriale   POP VASILE URMENIS 25.pdf
	Hotarare aprobare PAAR 2014.pdf
	Hotarare aprobare Plan de Actiuni - ajutor s.2014doc.pdf
	Hotarare aprobare program de măsuri  SÂNZIENE.doc   2014.pdf
	HOTARARE APROBARE STUDIU GEOTEHNIC DRUMURII COMUNĂ.pdf
	HOTARARE APROBARE STUDIU SI PROIECT reabilitare  PRIMARIE 2014.pdf
	Hotarare buget SERVICIUL DE SALUBRIZARE CAMIN si PADURE pe 2014.pdf
	Hotarare dare în îmchiriere  păşuni comunale 2014..pdf
	Hotarare impozite si taxe PENTRU ANUL 2015..pdf
	Hotarare modificare număr asistenti personali  IULIE    2014.pdf
	Hotarare modificare număr asistenti personali  MAI   2014.pdf
	Hotarare modificare număr asistenti personali  martie   2014.pdf
	Hotarare modificare număr asistenti personali  OCTOMBRIE   2014.pdf
	Hotarare modificare număr asistenti personali februarie  2014.pdf
	Hotarare PRELUNGIRE  îNchiriere  păşuni comunale 2015..pdf
	Hotarare privind insusirea inventar domeniu public 2014.pdf
	Hotarare rectificare   decembrie     2014.pdf
	Hotarare rectificare  august    2014.pdf
	Hotarare revocare hotărare 31DIN 2013  SCUTIRI.pdf
	Hotarare utilizare excedent bugetart  APRILIER 2014.pdf
	Hotarare utilizare excedent bugetart  APRILIER 2014.-MODIFICATA -STUDIU FEZANILITATE.pdf
	Hotarare utilizare excedent bugetart  NOIEMBRIE 2014.-c.pdf
	Hotarare utilizare excedent bugetart  SEPTEMBRIE 2014.pdf
	Hotararea aprobare state de functii   1 IULIE 2014.pdf
	Hotararea aprobare state de functii  1 IANUARIE RESPECTIV 1 IULIE 2014.pdf

