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ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea completării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei
BĂIŢA DE SUB CODRU

cu valoarea investiţiei „REABILITARE-MODERNIZARE STRĂZI COMUNALE ÎN LOC. URMENIŞ COM. BĂIŢA DE SUB
CODRU JUD. MARAMUREŞ TRONSONUL 2 DE LA KM 0+362-0+758 TRONSONUL 3 DE LA KM 0+000-0+315„

Având in vedere expunerea de motive a primarului comunei,avizul comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local , raportul viceprimarului comunei și avizul secretarului comunei;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU nr. 1 / 22.01.2014
privind însuşirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ;

-procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. .......... din .................2015;
-contractul de finanţare încheiat între Comuna BĂIŢA DE SUB CODRU şi APDRP / AFIR nr.

C413322011262620805 / 17.03.2014
-raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat sub nr.-______

din __________, prin care se propune completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei BĂIŢA
DE SUB CODRU cu valoarea investiţiei „REABILITARE-MODERNIZARE STRĂZI COMUNALE ÎN LOC. URMENIŞ COM.
BĂIŢA DE SUB CODRU JUD. MARAMUREŞ TRONSONUL 2 DE LA KM 0+362-0+758 TRONSONUL 3 DE LA KM
0+000-0+315„;

In conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) si alin. (2) lit. ,,c’’ , art. 45 alin. (3), art. 115 alin.(1) lit.,,b’’ din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala , republicată  în M.O al României nr. 123 din 20 februarie 2009, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru ,intrunit in sedinta ordinara din data de 16.09.2015.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se completează inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al comunei BĂIŢA
DE SUB CODRU cu valoarea investiţiei „REABILITARE-MODERNIZARE STRĂZI COMUNALE ÎN
LOC. URMENIŞ COM. BĂIŢA DE SUB CODRU JUD. MARAMUREŞ TRONSONUL 2 DE LA KM
0+362-0+758 TRONSONUL 3 DE LA KM 0+000-0+315„ , conform anexei care face parte  din
prezenta hotărâre.

Art.2.Consiliul Local al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU se angajează să asigure accesul
public pe drumurile menţionate în anexă, fără taxe, pe o perioada de minim 5 ani.

Art.3.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa la
HCL nr. 1 din 22.01.2014 privind însuşirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al
comunei BĂIŢA DE SUB CODRU

Art.4.Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de catre primarul comunei BĂIŢA DE SUB
CODRU, prin compartimentele de specialitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cionoștiință publică prin afișare la sediul instituției  și se
comunică:

- Instituției Prefectului Judetului Maramures;
- Primarului comunei BĂIŢA DE SUB CODRU;
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- Consiliului Judetean Maramures;
- compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei BĂIŢA DE SUB CODRU;

PRESEDINTE DE SEDINTA,

GHIȚ  VASILE

Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ TRAIAN
la  16 septembrie 2015.

Nr.

Notă :
Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de  ____ voturi pentru, ___impotriva, ___

abtineri.
Nr.total consilieri 11 în funcţie  , consilieri prezenti________



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la adoptarea bugetului local

pe anul 2015

Având în vedere prevederile legii nr. 186/2014 ,legea bugetului de stat pe anul 2015;
,a Deciziilor   nr.1-5/2015  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 îjntrunit în ședință
ordinară în data de  12.02.2015.

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 2015.

Articolul 2.. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2015 se stabileşte atât
la venituri cât şi la cheltuieli în sumă de 2964,95 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 2015 sunt în sumă de 2964,95 mii lei şi
se prezintă astfel:

Venituri   TOTAL 2964,95 mii lei
A.Venituri proprii 320 mii lei

B. Prelevări din bugetul de stat și alte surse 2644,95 mii lei
Din care :

Sume defalcate din TVA 2311,95 mii lei
- Estimare venit.sume def.din imp.pe venit      04.02.01. 82 mii lei
-Sume defalcate din impozit pe venit 18,5%   04.02.04 373 mii lei
-Sume defalcate din TVA . 11.02.02 999 mii  lei
-Sume de echilibrare din TVA 11.02.06 857,95 mii lei



Suvenţie încălzire-alte bugete                        43.02.34 20 mii lei
Fond  pentru dezvoltare locală                       45.02.                                     313          mii lei

Articolul 6. Cheltuieli bugetului local pe anul 2015  sunt în sumă totală de 2964,95 mii lei
în structură se prezintă astfel :

Total cheltuieli : 2964,95 mii lei

-Servicii publice generale 51.02. 420 mii lei
din care;
-Cheltuieli de personal 250 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii 170 mii lei

-Apărare ordine publică şi siguranţă : 61.02 Total 26 mii lei
din care ; cheltuieli de personal 16 mii lei

-alte cheltuieli –situaţii de urgenţă 10 mii lei

-ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02. Total 891 mii lei
din care ;
-cheltuieli de personal 640 mii lei
-cheltuieli materiale şi servicii 92 mii lei
-cheltuieli complementare 17 mii lei
-hotarârii judecatoreşti 142 mii lei

-SĂNĂTATE   66.02. 5 mii lei
din care:- cheltuieli materiale şi servicii 5 mii lei

-CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE  67.02. 150 mii lei
din care :

-Biblioteca comunală 19 mii lei
din care ; cheltuieli de personal 18 mii lei

-cheltuieli materiale şi servicii                    1  mii lei
-Cămin cultural 110 mii lei
din care ;-cheltuieli materiale şi servicii 110 mii lei
-Culte 16 mii lei
-ACTIVITĂŢI CULTURAL SPORTIVE 5 mii lei

-Asistenţă socială 68.02. 172 mii lei
Din care :

- Cheltuieli de personal 83 mii lei
-Indemnizatie fixa 58 mii lei
- Ajutor social -incălzire 11.02.02 11 mii lei
-suvenţie încălzire –alte bugete 20 mii lei
-Servicii de dezvoltare publică 70.02 390 mii lei
Din care:
-Cheltuieli de capital (investitii apă ) 270 mii lei
-Cheltuieli materiale,bunuri şi  servicii-iluminat ,PUG- 120 mii lei
-Serviciul de salubrizare 74.02 58 mii lei
-Transporturi si comunicatii 84.00 852,95 mii lei
din care:
-cheltuieli de capital (investiţii proiecte drum (DC90A) 200 mii lei
-bunuri şi servicii (rep.străzi ,podeţe,zid sprijin.) 124,95 mii lei
- Fonduri nerambursabiole (drum Urmenis) 84.56 528  mii lei



Articolul 7. Repartizarea pe trimestre  , articole şi aliniate 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 2015
precum şi lista cu obiectivele de investiţii pe anul 2015 ,conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre
,anexe ce  fac parte integrantă din 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

SABOU    VASILE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru

la 12.02.2015.
Nr. 8 .

Notă;
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  __10_____voturi pentru, ___0___  impotriva, ____0____ abtineri.

Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti ____10_____ .



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la aprobarea instrumentării proiectului tehnic de extindere a rețelei de alimentare
cu apă potabilă  în comuna Băița de sub Codru,conform proiectului  B398/2015.

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei cu privire la necesitatea
implementării acestui proiect, avizul comisiei de  specialitate din cadrul consiliului local  , referatul
viceprimarului comunei ,precum şi avizul secretarului comunei la acest proiect de hotărâre;

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

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă înstrumentarea proiectului tehnic nr. B398/2015 de extindere a
rețelei de alimentare cu apă potabilă  în comuna Băița de sub Codru pentru un număr de 23 tronsoane
din care 15 în Baita de sub Codru și 8  URMENIȘ.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

SITAR  IOAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 26.11.2015.
Nr.39 .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___11___ voturi pentru, _____0________ abţeneri,____0______
voturii împotrivă,din numărul  de  __11__ consilieri prezenţi .

Consilieri în funcţie : 11



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea transferării fără plată a unui microbuz scolar, către şcoala gimnaziala
Băiţa de sub Codru.

Având  în vedere adresa nr.1697/25.11.2015 a școlii gimnaziale Băița de sub Codru ,prin
care  solicită transferarea fără plată a Microbuzului marca  OPEL ,având destinaţia *transport  elevi*

Având în vedere prevederile anexei nr. 1 din HGR nr. 841/1995 privind procedurile de
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;

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

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „b”,aliniatul 4 litera „a”,art.45 si
articolului  115 aliniatul 1 litera „b”,art.124 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 Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă transferarea fără plată  către Şcoala  Gimnazială Băiţa de sub Codru a
unui mijloc de transport elevi de tipul „Microbuz”marca  OPEL ,având destinaţia *transportul  elevilor*
din  toate zonele comunei Băiţa de sub Codru la Şcoala Gimnazială Băița de sub Codru.

Articolul 2. Se mandatează primarul comunei în vederea  perfectării transferului acestui mijloc
de transport.

Articolul 3. Prezenta  hotărâre se aduce la cunoştiinţă publică prin afişare şi se comunică la ;
- Instituția Prefectului judeţuluui MARAMUREŞ
-Conducerii Şcolii Gimnaziale Băiţa de sub Codru.
-compartimentului financiar contabil.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

SITAR IOAN

Contrasemnat
Secretar al comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
26.11.2015.
Nr.40.

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  BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Sistemului de Management
Integrat al Deșeurilor(SMID),județul Maramures și a regulamentului serviciului de salubrizare

pentru județul Maramureș

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;

Tinand seama de adresa nr.422/2015 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru
Gestionarea Integrată a Deseurilor Menajere Maramures.

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
republicata, ale Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, ale Legii serviciului de salubrizare
a localitatii nr. 101/2006, republicata;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."d", alin.6 lit.a pct.9 si 14, ale art.45 alin.2,art.115 lit b
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliului Local al comunei Băiţa de sub Codru , intrunit in sedinta ordinara în  data de 18 august
2015;

HOTĂRĂŞTE:

Articolul. 1- Se aproba Studiul de oportunitate privind delegarea serviciilor de operare a
Sistemului de Management Integrat al Deseurilor - SMID Maramures",precum și a regulamentului serviciului de
salubrizare pentru județul Maramureș.

Articolul. 2 – Se aproba Caietului de sarcini privind delegarea serviciului in zona de colectare Sirbi
Articolul. 3. - Se imputerniceste domnul ,Dumuța Aurel-primarul comunei, ca in numele si

pentru Consiliul local, sa voteze si sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Sistemul Integrat de Gestionare al Deseurilor Menajere Maramures, Studiul de oportunitate privind delegarea
serviciilor de operare a Sistemului de Management Integrat al Deseurilor - SMID Maramures"și a regulamentului
serviciului de salubrizare pentru județul Maramureș.

Articolul. 4. Prezenta Hotarare se aduce la conoştiinţă publică prin afişare şi se comunică:
- Institutiei  Prefectului Judetului Maramures;
- Primarului comunei Băiţa de sub Codru;

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

- Membrilor asociatiei ADI Maramures;

PRESEDINTE DE SEDINTA

GHIȚ  VASILE

Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ TRAIAN
La  18 AUGUST   2015.
Nr.28

Notă
:Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de __11___   voturi pentru, __0__impotriva, __0__abtineri.
Nr.total consilieri 11 în funcţie , consilieri prezenti _11___



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Sistemului de Management
Integrat al Deșeurilor(SMID),județul Maramures și a regulamentului serviciului de salubrizare

pentru județul Maramureș

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;

Tinand seama de adresa nr.422/2015 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru
Gestionarea Integrată a Deseurilor Menajere Maramures.

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
republicata, ale Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, ale Legii serviciului de salubrizare
a localitatii nr. 101/2006, republicata;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."d", alin.6 lit.a pct.9 si 14, ale art.45 alin.2,art.115 lit b
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliului Local al comunei Băiţa de sub Codru , intrunit in sedinta ordinara în  data de 18 august
2015;

HOTĂRĂŞTE:

Articolul. 1- Se aproba Studiul de oportunitate privind delegarea serviciilor de operare a
Sistemului de Management Integrat al Deseurilor - SMID Maramures",precum și a regulamentului serviciului de
salubrizare pentru județul Maramureș.

Articolul. 2. - Se imputerniceste domnul ,Dumuța Aurel-primarul comunei, ca in numele si
pentru Consiliul local, sa voteze si sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Sistemul Integrat de Gestionare al Deseurilor Menajere Maramures, Studiul de oportunitate privind delegarea
serviciilor de operare a Sistemului de Management Integrat al Deseurilor - SMID Maramures"și a regulamentului
serviciului de salubrizare pentru județul Maramureș.

Articolul. 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

GHIȚ  VASILE

Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ TRAIAN
La  18 AUGUST   2015.
Nr.28

Notă
:Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de __11___   voturi pentru, __0__impotriva, __0__abtineri.
Nr.total consilieri 11 în funcţie , consilieri prezenti _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 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 5 mc material lemons din specia
STEJER și a cantității  de 6 mc din specia MOLID din pădurea proprietate public a  comunei Băiţa de
sub Codru , pentru realizarea unor lucrării de interes local  respectiv  pentru amenajarea scenei  în aer
de la HUTA BĂIȚEI în vederea desfășurării  activităților  din 24 iunie * SÂNZIENE în Țara Codrului*

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 ZAMFIR

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 29.05.2015.
Nr.17 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de_11___ voturi pentru, __0___abţenere __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 întocmirea studiului de fezabilitate,a proiectului tehnic și a
instrumentării proiectului  de extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă  în comuna

Băița de sub Codru.

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

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

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă întocmirea studiului de fezabilitate,a proiectului tehnic și a
instrumentării proiectului  de extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă  în comuna Băița de sub
Codru.

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

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Primarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP   ZAMFIR
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la  30.04.2015.
Nr. 15 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _____11_______ voturi pentru, _______0______ abţeneri,_____0_____
voturii împotrivă,din numărul  de  ________11__________ consilieri prezenţi .



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la aqprobarea  numărului asistenţilor  personali ai   persoanelor cu  handicap
pe anul 2015 ,precum și a celor care au optat pentru indemnizație.

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 01.01.2015 numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav   este de 8 iar  a  persoanelor cu handicap  care  au optat pentru indemnizaţie  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

SABOU   VASILE

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
30.01.2015.
Nr.2.

Notă:
Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu __10___ voturi pentru ,__0__  voturi  împotrivă  şi  ___0___ abţineri.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea

Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor
pe anul 2015

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,precum și numirea în funcția de ȘEF
SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ  prin dispoziția nr. 68/2014 a doa mnei
POP LUCICA-bibliotecar;

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

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru ,intrunit in sedinta ordinara din data de
30.01.2015.

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1.- Se aprobă Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei
Băiţa de sub Codru ,pe anul 2015,plan întocmit  conform strcturii cadru , a metodologiei  stabilite și ca
urmare a modificărilor intervenite în componenţa nominală a unor structuri locale din domeniul
situaţiilor de urgenţă, respectiv numirea doamnei POP LUCICA în fumncția de șef serviciu voluntar
pentru situații de urgență.

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
și va intreprinde toate demersurile în vederea întocmirii în cursul acestui an a unui nou   PAAR  valabil
cu începere de la 1 ianuarie 2016.

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

SABOU   VASILE
Contrasemnat

Secretar  al comunei

DRAGOŞ   TRAIAN
Băiţa de sub Codru
la 30.01.2015.
Nr.3 .
Nr.total consilieri  în funcţie 11.   , prezenti __10___.



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 2015
pentru repartizarea orelor de munca in vederea aplicarii Legii nr.416/2001, modificata

si completata de Legea nr.276/2010

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

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

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru ,judetul Maramures,intrunit in sedinta
ordinara  in data de 30 ianuarie  2015, adopta prezenta;

H O T A R A R E :

Articolul 1.- Se aproba Planul de Actiuni si Lucrari de Interes Local pe anul 2015
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 la ;

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SABOU   VASILE
Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ TRAIAN
La 30 ianuarie 2015.
Nr. 4.
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.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea organizării rețelei școlare a instituţilor de învăţ ământ din comună

pentru anul școlar 2015-2016

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

Având în vedere prevederile art.5 alin b din OMECTS nr. 6564/2011 cu privire la aprobarea
denumirilor  unităţilor de învăţământ cât şi modificarea acestor denumiri , a Legii nr.1/2011 a Legii
educației Naționale, precum și  prevederile art.21-22 din ordinului MEN nr.4894/2014,cu privire la
aprobarera normelor metodologine privind elaborarea planului de școlarizare 2015-2016 ;

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2 litera „d” ,aliniatul 5 litera „d”aliniatul 6
litera „a” punctul 1 , a art. 45 art.115 aliniatul 1 litera”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007;

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

Articolul 1. Se aprobă rețeaua școlară a instituţiilor de învăţământ din comună  pentru
anul școlar 2015-2016 ,funcționând o singură unitate școlară cu  personalitate
juridică,respectiv:

„SCOALA GIMNAZIALĂ  BĂIŢA DE SUB CODRU”, din  Băița de sub Codru nr. 18.

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

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

SABOU   VASILE

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
30.01.2015.
Nr.1.

Notă: Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu ___10___ voturi pentru , ___0___voturi
împotrivă şi ____0___ abţineri.Numărul  consilierilor  prezenţi  fiind de __10_____ din
t
o
t
a
l



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea organizării rețelei școlare a instituţilor de învăţ ământ din comună

pentru anul școlar 2016-2017

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

Având în vedere prevederile Legii nr.1/2011 a Legii educației Naționale, precum și
prevederile art.19-22 din OMECS nr.5556/2015,cu privire la aprobarera normelor metodologine privind
elaborarea planului de școlarizare 2016-2017 ;

Având în vedere avizul conform nr._____/2016 a ISJ MM:
In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2 litera „d” ,aliniatul 5 litera „d”aliniatul 6

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă rețeaua școlară a instituţiilor de învăţământ din comună  pentru
anul școlar 2015-2016 ,funcționând o singură unitate școlară cu  personalitate
juridică,respectiv:

„SCOALA GIMNAZIALĂ  BĂIŢA DE SUB CODRU”, din  Băița de sub Codru nr. 18.

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

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

POP   DUMITRU

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
____.01.2016.
Nr.3.

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



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

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

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

pe anul 2015.

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 2015, cu privire la administrarea pădurilor
apaţinând comunei Băiţa de sub Codru,buget  întocmit  de către Ocolul Silvic ULMENI,precum și sumele
alocate ca suvenții de la bugetul local pentru susținerea activităților de salubrizare și cămin cultural;

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,întrunit în ședință ordinară în data
de 12 februarie 2015;

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate “Serviciul de salubrizare  “ pe anul
2015 care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de ___________ mii lei .

Articolul 2. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Serviciul de salubrizare “ pe anul
2015  se compun din :

 Venituri încasate din taxe locale ____________ mii lei.
- Suvenții de la bugetul local                    ____________    mii lei

Articolul 3. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Serviciul de salubrizare  “ pe
anul 2015 se compun din :

- Prestării servicii- colectare şi depozitare ___________ mii lei
- Achiziționare pubele opentru contribuabili      ___________  mii lei

Articolul 4. Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate “Cămin cultural  “ pe anul
2015 care cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de ____________ mii lei .

Articolul 5. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Cămin cultural “ pe anul 2015 se
compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă __________ mii lei.
- Suvenţii  de la bugetul local _________ mii lei

Articolul 6. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Cămin cultural  “ pe anul 2015 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.42 /2014.
Articolul 9. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli  pe anul 2015 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    _________ mii lei

- Cheltuieli total _________ mii lei
din care;
- Cheltuieli  privind paza  pădurii __________ mii lei
- Fond   de mediu __________     mii lei
- Taxă peaj __________ mii lei
- Alte cheltuieli ________ __    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

SABOU VASILE

Contrasemnat
Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 12.02.2015.

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

Hotararea a fost adoptata cu un numar de _______  voturi pentru, ____  impotriva,  _____   abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRARE

privind modificarea și identificarea cu elemente de carte funciară a unor imobile apaținând
domeniului public al comumnei Băița de sub Codru .

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, raportul compartimentului
de specialitate din aparatul de lucru al primarului comunei prin care se propune identificarea  cu date cadastrale a imobilelor cuprinse în
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public a comunei Băița de sub Codru ,precum şi avizul secretarului comunei;

Având în vedere prevederile art. 21 din legea nr. 213/1998,privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia cu completările şi modificările ulterioare;

Ținând cont de planurile de amplasament și delimitare întocmite de către topograf autorizat cu identificarea în natură
a terenurilor și construcțiilor ce se regăsec în domeniul public al comunei Băița de sub Codru,însușit  prin HCL nr.1/22 ianuarie 2014;

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 ordinară în data de 30 iulie 2015;
HOTĂRASTE :

Articolul 1. Se identifică în natură imobilul-construcții- Bazin apă URMENIȘ-Cacova-în suprafață de 79 mp și
stație pompe în suprafață de 16 mp , precum și terenul aferent de 376 mp –categoria cc,cu următoarele date de carte funciară;

-nr. Topo 2239/a CF 731 Urmeniș -UAT  BAITA DE SUB CODRU în suprafață de 170 mp.
-nr. Topo 2239/b CF 617 Urmeniș -UAT  BAITA DE SUB CODRU în suprafață de 206 mp.

,conform Planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer autorizat,anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și Planul de amplasament
și delimitare a imobilului ,ce constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Articolul 2. Se identifică în natură imobilul-construcții- Stație de pompare- URMENIȘ-în
suprafață de 37 mp , precum și terenul aferent de 175 mp –categoria cc,cu următoarele date de carte funciară;

-nr. Topo 147/c CF 281 Urmeniș -UAT  BAITA DE SUB CODRU în suprafață de 175 mp.
,conform Planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer autorizat,anexa nr. 3 la prezenta hotărâre și Planul de amplasament
și delimitare a imobilului ,ce constituie anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Articolul 3. Se identifică în natură imobilul-construcții- Stație de pompare-Băița de sub Codru-
în suprafață de 24 mp , precum și terenul aferent de 455 mp –categoria cc,cu următoarele date de carte funciară;

-nr. Topo 1084 CF 1290  Băița de sub Codru -UAT  BAITA DE SUB CODRU în suprafață de 455 mp. ,conform
Planului de amplasament și delimitare întocmit de inginer autorizat,anexa nr. 5 la prezenta hotărâre și Planul de amplasament  și
delimitare a imobilului ,ce constituie anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

Articolul 4. Se va complete inventarul –Bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Băița de sub Codru
.însușit prin HCL nr.18/2001 și HCL 1/2014,la cele trei poziții din inventor,respective 32,33 și 34, cu datele cadastrale ,după atribuirea
nr. cadastrale și întabulare.

Articolul 5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare la sediul instituției si se
comunica :

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- OCPI   Maramureș.
- Primarului comunei

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP TRAIAN
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ  TRAIAN

Baita de sub Codru
la 30.07.2015.
Nr. 23 .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __10____voturi „pentru „ __0___voturi împotrivă,__0____abțineri din
numărul  de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi ___10____ consilieri.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul fiscal 2016

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. 227/2015;

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

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

Consiliul Local al comunei Băiţa de sub Codru,întrunit în şedinţă ordinară în data de 10
noiembrie 2015;

HOTĂREŞTE:
Articolul . 1

Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, 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 2016,
constituind anexa nr. 1;

b) cota prevăzută la art. 457 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015 se stabileşte la 0,1 %;
c) cota prevăzută la art. 458 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015 se stabileşte la 0,5%,
d) cota prevăzută la art. 460 aliniatul 1 din Codul Fiscal aprobat prin legea nr. 227/2015 se

stabileşte la 0,1 %;
e) cota prevăzută la art. 460 aliniatul 2 din Codul Fiscal aprobat prin legea nr. 227/2015  se

stabileşte     la 1 %;



Articolul . 2
Bonificaţia prevăzută la articolele   462 pct.2 ,467 pct. 2 şi 472 pct. 2 din Codul Fiscal aprobat

prin legea nr. 227/2015, se acorda numai contribuabililor persoane fizice care achita integral creantele bugetare
locale cu care figureaza in evidentele fiscale pana la 31 martie 2016, 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 2016 se stabilesc taxele speciale (art.484) si contributiile,respectiv:
a) taxe percepute pentru eliberarea unor acte pe baza documentelor detinute,conform anexei nr.2 la

prezenta hotarare.
b) taxele percepute la Caminele culturale sunt cele stabilite conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.
c) taxele  percepute pentru salubrizare, și alimentare cu apă a comunei ,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 2016,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,
SITAR   IOAN

CONTRASEMNAT:
Secretarul comunei,

DRAGOŞ  TRAIAN
Băiţa de sub Codru
La  10 NOIEMBRIE    2015.
Nr.37.
Nr.total consilieri în funcţie 11, prezenti   __10___  .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  ___10________ voturi pentru, ____0____  impotriva, ___0______ abtineri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRARE

privind modificarea  cuantumului chiriei pentru   păşunilor comunale închiriate   celor două
asociații ale  crescătorilor de animale din Băița de sub Codru și Urmeniș.

Având în vedere cererile președinților asociațiilor crescătorilor de animale din Băița de sub
Codru și Urmeniș,expuenerea de motive a consilierilor BANCOȘ ROMULUS, GHIȚ VASILE- (PNTCD) ,POP
ZAMFIR și DRAGOȘ CLAUDIU ,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 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 ordinară în data de
30 ianuarie 2015;

HOTĂRASTE :

Articolul 1. Se aprobă cantitatea medie de 5 tone/ ha/an.
Articolul 2. Preţul de închiriere  se stabileşte la suma de 70 lei/ha/an a suprafeţelor de păşune

pentru care se vor primii suvenţii .
Articolul 3. Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate publică a

comunei,respectiv taxa de închiriere și impozitul pe suprafață se fac venit la bugetul local al comunei,fiind
contabilizate distinct și utilizate pentru  menținerea căilor de accces la pășuni ,pentru întabularea acestora  și
pentru întomirera amenajamentelor pastorale.

Articolul 4. Contractele de închiriere încheiate cu cele două asociații se vor nodifica în
consecință.

Articolul  5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare la  si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- APIA  BAIA  MARE
- ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR DE ANIMALE.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SABOU VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ  TRAIAN

Baita de sub Codru
la 30.01.2015.
Nr.  5 .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __10____voturi „pentru „ __0___voturi împotrivă,__0____abțineri din
n
u
m
ă
r
u
l



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea achiziţionării unei suprafeţe de teren în localitatea  URMENIȘ  ,comuna
Băiţa de sub Codru în vederea contractării unor lucrării de proiectare şi execuție de lucrări  la
obiectivul *Canalizare şi staţie de epurare a apelor menajere în comuna Băiţa de sub Codru*

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

Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare,
a OUG nr.28/2013 cu privire la aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

Având în vedere prevederile  legII nr. 213/1998,privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia cu completările şi modificările ulterioare;

In temeiul prevederilor articolelor  36 alineat 2 literele „b”,alin 4 litera „d”, a art. 45
aliniat 3,a art.121 ;123 alin 1 şi a art.115 aliniat 1 litera „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie  2007, cu
modificările şi completările ulterioare ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş,întrunit în ședință ordinară în
data de 21 decembrie 2015;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 . Se aprobă achiziționarea unei suprafeţe de teren în localitatea URMENIȘ ,comuna Băița
de sub Codru , judeţul Maramureş în vederea  contractării unor lucrării de proiectare şi execuție  de
lucrări  la obiectivul *Canalizare şi staţie de epurare a apelor menajere în comuna Băiţa de sub Codru *

Art. 2. Contravaloarea  cumpărării acestei suprafeţe de teren se v-a achita din bugetul local.
Art. 3. Primarul comunei este  împuternicit pentru aducerea  la îndeplinire a prezentei

hotărârii,privind identificarea terenului,negocierea  preţului în încheierea formalităţilor necesare
transmiterii dreptului de proprietate în formă autentică.

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Compartrimentului financiar- contabil
-Primarului comunei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SITAR   IOAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 21 decembrie 2015.
Nr.43.
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.



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la însuşirea inventarului bunurilor mobile  înscrise în domeniul  privat al comunei

BĂIŢA DE SUB CODRU,
ca urmare a declasării unor bunuri din categoria mijloacelor fixe în categoria obiectelor de inventar

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

Avand in vedere prevederile art.1 aliniatul 2,art. 7 din  Legii nr. 82/1991 a contabilităţii , republicată  ;
Avand in vedere prevederile HGR nr. 276 din 21 mai 2013 privind stabilirea valorii de intrare a

mijloacelor fixe:
Având în vedere prevederile punctului 2 alin 1,punctul 4 alin 1,punctului 6 alin 1-7 din Normele

privind organizarea  şi efectuarea inventarierii  elementelor de natura  activelor ,datoriilor şi capitalurilor.,aprobate prin
Ordinului nr. 2861/2009 a Ministrului Finanţelor Publice;

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active
corporale si necorporale și a  Hotarârii de Guvern nr. 909/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 15/1994, modificata si completata prin Ordonanta de Guvern nr. 54/1997;

În conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea
si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

In temeiul prevederilor articolelor  36 l alineat 2 litera c alin.5 litera , 45 punctul 3,art.121 și a arte 115
litera b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007 cu modificările şi completările ulterioare ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş,întrunit în ședință ordinară în data de 21
decembrie 2015;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se însuşeşte inventarul bunurilor mobile  înscrise în domeniul  privat    al comunei  BĂIŢA DE SUB
CODRU,ca urmare a declasării unor bunuri din  categoria mijloacelor fixe  în categoria obiectelor de inventar,conform
anexei nr. 1 ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SITAR   IOAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  21 decembrie  2015
Nr. 45
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 utilizarea unor sume din  excedentul bugetar.

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, raportul 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 50.000 lei din sumele din excedentul
Bugetar, pentru achitarea contravalorii prestațiilor “ Întocmirea studiului de fezabilitate, a proiectului
tehnic și a executării unor lucrării de extindere a rețelei de  alimentare cu apă potabilă în Băița  de sub
Codru și  URMENIȘ.

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 ZAMFIR

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 30.04.2015.
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 .



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, raportul 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 158.204,72 lei din excedentul bugetar,
pentru achitarea contravalorii unor prestații și executării unor  lucrării ale proiectului “ Extindere a
rețelei de  alimentare cu apă potabilă în comuna Băița  de sub Codru pe toate străzile și ulițele din cele
două localități”.

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 TRAIAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 30.07.2015.
Nr. 22.
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 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 ,bibliotecă comunală
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  HGR nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată și a prevedrile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ
nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015,
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Având în vedere prevederile 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 12 februarie 2015;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă  statelor de personal pentru functiile de demnitate publica ,
funcţionari publici , personal contractual din cadrul primăriei ,poliţie locală,bibliotecă comunală şi
asistenţă socială , valabile cu data de 01.01.2015.

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

SABOU  VASILE
Contrasemnat

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Baita de sub Codru
La 12.02.2015
Nr. 6 .

Notă:
Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu ___10___ voturi pentru , __0__ voturi  împotrivă  şi  __0___  abţineri.

Numărul  consilierilor  prezenţi  fiind de ___10___ ,din totalul de 11 în funcţie.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la rectificarea bugetului local al comunei
Baita de sub Codru pe anul 2015

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

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

Având în vedere  adresa nr. 65707/4.08.2015, precum și Ordinul  nr. 434/2015  a Ministrului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ;

Având în vedere  Decizia nr. 19/05.08.2015 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 18 august 2015;

HOTARASTE :

Articolul . 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2015 se  majoreaza atat la partea de venituri
cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 244 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: 244 mii lei
din care:

Venituri : - Contract finantare PNDL 42.02.65 190 mii lei
- Sume defalcate  din TVA 11.02.02 54 mii lei

- Cheltuieli total 244 mii lei
din care:

- Cheltuieli de capital  (capitolul 84.02.03.01) 190 mii lei
- Învățământ Hot judecatorești 54 mii lei

Articolul . 2. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru se se modifică între articole în cadrul aceluiași capitol
respectiv cap.84.02.03 art.01 din Trim II -2 mii lei în Trim III cap 84.2.03 art. 03- 560401 + 192 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

GHIȚ  VASILE
CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 18.08.2015

Nr.27
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 2015

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.34/2015 a  Şefului Administraţiei  Judeţene a finanţelor publice Maramureş ;
Având în vedere  adresa comuna  nr.114062/11510/880 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a

Consiliului Județeran Maramureș ,cu privire la încheierea  actului adițional nr. 1/2015 la contractul de finanțare nr.100186/2015 ;
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 21 decembrie
2015;

HOTARASTE :

Articolul . 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2015 se  majoreaza atat
la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 153.440 lei după cum urmează:

-Venituri total: 153.440 lei
din  care; -Venituri proprii 1.000 lei

-Contract finantare (Realizare PUG) 81.440 lei
- Sume defalcate din TVA (învățământ) 71.000 lei

- Cheltuieli total 153.440 lei
din care:

- Cheltuieli de capital  (capitolul –Realizare PUG) 81.440 lei
- Celtuieli de personal scoală ( salarii ) 61.000 lei
- Celtuieli de personal scoală ( hot judecatoresti ) 10.000 lei

- Cheltuieli servicii (drumuri 84.02.20) 1.000  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
- Scolii Gimnaziale Băița de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINTA

SITAR   IOAN
CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 21.12.2015

Nr.42
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.
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