
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar

a bugetului local pe anul 2015

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 2015, 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

POP   DUMITRU

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 29.03.2016
Nr. 14.

Notă ;
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __11____ voturi pentru, __0__ voturi

împotrivă,___0____ abţineri,din numărul  de 11 consilieri în funcţie .Consilieri prezenţi __11___.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la adoptarea bugetului local

pe anul 2016

Având în vedere prevederile legii nr.339 /2015 ,legea bugetului de stat pe anul 2016;
,a Deciziilor   nr. 1-2 și 38 /2016 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 întrunit în ședință
ordinară în data de  28.01.2016.

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 2016.

Articolul 2. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2016 se stabileşte atât
la venituri cât şi la cheltuieli în sumă de 3244,5 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 2016 sunt în sumă de 3244,5 mii lei şi
se prezintă astfel:

Venituri   TOTAL 3244,5 mii lei
A.Venituri proprii 444 mii lei

B. Prelevări din bugetul de stat și alte surse 2800,5 mii lei
Din care :

Sume defalcate din TVA mii lei
- Estimare venit.sume def.din imp.pe venit      04.02.01. 136 mii lei
-Sume defalcate din impozit pe venit 18,5%   04.02.04 296 mii lei
-Sume defalcate din TVA . 11.02.02 1151 mii lei
-Sume de echilibrare din TVA 11.02.06 228 mii lei
-Suvenţie -alte bugete(încalzire+Dr.urmenis) 43.02.34 83 mii lei
-Suvenţie -alte bugete(Program PNDR)          42.65 906,5 mii lei



Articolul 6. Cheltuieli bugetului local pe anul 2016 sunt în sumă totală de 3244,5 mii lei
în structură se prezintă astfel :

Total cheltuieli : 3244,5 mii lei
-Servicii publice generale 51.02. 479 mii lei

din care;
-Cheltuieli de personal 352 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii 127 mii lei

-Apărare ordine publică şi siguranţă : 61.02 Total 28 mii lei
din care ; cheltuieli de personal 22 mii lei

-alte cheltuieli –situaţii de urgenţă 6 mii lei

-ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02. Total 898 mii lei
din care ;
-cheltuieli de personal 786 mii lei
-cheltuieli materiale şi servicii 104 mii lei
-cheltuieli complementare 8 mii lei

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

-CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE  67.02. 78 mii lei
din care :

-Biblioteca comunală 28 mii lei
din care ; cheltuieli de personal 28 mii lei

-Cămin cultural 23 mii lei
din care ;-cheltuieli materiale şi servicii 3 mii lei

-Serbarea campeneasca 20 mii olei
-Culte 12 mii lei
-ACTIVITĂŢI CULTURAL SPORTIVE 15 mii lei

(asociatiei Mugurii Codrului)
-Asistenţă socială 68.02. 274 mii lei

Din care :
- Cheltuieli de personal 175 mii lei
-Indemnizatie fixa 84 mii lei
- Ajutor social -incălzire 11.02.02 5 mii lei
-suvenţie încălzire –alte bugete 10 mii lei

-Servicii de dezvoltare publică 70.02 319 mii lei
Din care:
-cheltuieli de personal 44 mii lei
-Cheltuieli de capital (investitii apă ) 105 mii lei
-Cheltuieli materiale,bunuri şi  servicii-iluminat , 170 mii lei

-Serviciul de salubrizare 74.02 50 mii lei

-Transporturi si comunicatii 84.00 1113,5 mii lei
din care:
-cheltuieli de capital (investiţii proiecte drum (DC90A ) 940,5 mii lei
-bunuri şi servicii (rep.străzi ,podeţe,zid sprijin.) 100 mii lei
- fonduri nerambursabiole (drum Urmenis) 84.56 73 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 2016
precum şi lista cu obiectivele de investiţii pe anul 2016 ,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
-Scolii gimnaziale Băița de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

POP   DUMITRU

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru

la 28.01.2016.
Nr.8 .

Notă;
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  ___9____voturi pentru, ___0___  impotriva, ____2____ 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 2016

Având în vedere prevederile legii nr.339 /2015 ,legea bugetului de stat pe anul 2016;
,a Deciziilor   nr. 1-2 și 38 /2016 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 întrunit în ședință
ordinară în data de  28.01.2016.

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 2016.

Articolul 2.. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2016 se stabileşte atât
la venituri cât şi la cheltuieli în sumă de 2338 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 2016 sunt în sumă de 2338 mii lei şi
se prezintă astfel:

Venituri   TOTAL 2338 mii lei
A.Venituri proprii 444 mii lei

B. Prelevări din bugetul de stat și alte surse 1894 mii lei
Din care :

Sume defalcate din TVA mii lei
- Estimare venit.sume def.din imp.pe venit      04.02.01. 136 mii lei
-Sume defalcate din impozit pe venit 18,5%   04.02.04 296 mii lei
-Sume defalcate din TVA . 11.02.02 1151 mii lei
-Sume de echilibrare din TVA 11.02.06 228 mii lei
Suvenţie -alte bugete(încalzire+Dr.urmenis) 43.02.34 83 mii lei



Articolul 6. Cheltuieli bugetului local pe anul 2016 sunt în sumă totală de 2338 mii lei
în structură se prezintă astfel :

Total cheltuieli : 2340 mii lei
-Servicii publice generale 51.02. 479 mii lei

din care;
-Cheltuieli de personal 352 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii 127 mii lei

-Apărare ordine publică şi siguranţă : 61.02 Total 28 mii lei
din care ; cheltuieli de personal 22 mii lei

-alte cheltuieli –situaţii de urgenţă 6 mii lei

-ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02. Total 898 mii lei
din care ;
-cheltuieli de personal 786 mii lei
-cheltuieli materiale şi servicii 104 mii lei
-cheltuieli complementare 8 mii lei

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

-CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE  67.02. 78 mii lei
din care :

-Biblioteca comunală 28 mii lei
din care ; cheltuieli de personal 28 mii lei

-Cămin cultural 23 mii lei
din care ;-cheltuieli materiale şi servicii 3 mii lei

-Serbarea campeneasca 20 mii olei
-Culte 12 mii lei
-ACTIVITĂŢI CULTURAL SPORTIVE 15 mii lei

(asociatiei Mugurii Codrului)
-Asistenţă socială 68.02. 274 mii lei

Din care :
- Cheltuieli de personal 175 mii lei
-Indemnizatie fixa 84 mii lei
- Ajutor social -incălzire 11.02.02 5 mii lei
-suvenţie încălzire –alte bugete 10 mii lei

-Servicii de dezvoltare publică 70.02 319 mii lei
Din care:
-cheltuieli de personal 44 mii lei
-Cheltuieli de capital (investitii apă ) 105 mii lei
-Cheltuieli materiale,bunuri şi  servicii-iluminat , 170 mii lei

-Serviciul de salubrizare 74.02 50 mii lei

-Transporturi si comunicatii 84.00 207 mii lei
din care:
-cheltuieli de capital (investiţii proiecte drum (DC90A ) 34 mii lei
-bunuri şi servicii (rep.străzi ,podeţe,zid sprijin.) 100 mii lei
- fonduri nerambursabiole (drum Urmenis) 84.56 73 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 2016
precum şi lista cu obiectivele de investiţii pe anul 2016 ,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
-Scolii gimnaziale Băița de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

POP DUMITRU

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru

la 28.01.2016.
Nr.8 .

Notă;
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  ___9____voturi pentru, ___0___  impotriva, ____2____ abtineri.

Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti ___11______ .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREȘ
COMUNA  BĂIȚA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aderarea Comunei  Băița de sub Codru la teritoriul FLAG Somes Tisa
constituit prin Grupul de acţiune locală Pescăresc Somes Tisa

(prescurtat Grup Local Pescaresc Somes Tisa ; FLAG Somes Tisa)

Având în vedere;

- expunerea de motive a primarului comunei, avizul  comisiilor de specialitate din cadrul
consiliului local ,referatul compartimentului de specialitate şi avizul secretarului comunei;
 REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri

maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr.
791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului1

-Art. 63: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii
(1)Sprijinul pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii

poate fi acordat pentru următoarele obiective:
a)valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor şi promovarea inovării în toate etapele lanţului

de aprovizionare cu produse pescăreşti şi din acvacultură;
b)sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale, a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a creării de

locuri de muncă în zonele de pescuit şi acvacultură;
c)sporirea şi capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit şi de acvacultură, inclusiv operaţiunile care

vizează atenuarea schimbărilor climatice;
d)promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural în zonele de pescuit şi de acvacultură, inclusiv a

pescuitului, a acvaculturii şi a patrimoniului cultural maritim;
e)consolidarea rolului comunităţilor pescăreşti în ceea ce priveşte dezvoltarea locală şi guvernanţa resurselor locale

de pescuit şi a activităţilor maritime.

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 771/2014 al Comisiei din 14 iulie 20142

 Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-20203;



 Prevederile OG 26/2000 cu privire la asociații si fundații cu completările și modificările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;

În temeiul prevederilor art. 36 alineatul (7) lit. „a” coroborat cu alin. (7), lit. c) şi
articolul 45 alineatul (2) lit a si f şi art. 115 alin(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,
Consiliului Local al comunei Băiţa de sub Codru , intrunit in sedinta ordinara în  data de 13

octombrie  2016;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă aderarea unităţii administrativ-teritoriale UAT/Comuna BĂIȚA
DE SUB CODRU prin Consiliul local, la teritoriul FLAG Somes -Tisa (prescurtat FLAGST)
ce se va constitui prin Asociația Grupul de Acţiune Locală Pescăresc Somes- Tisa în
contextul  reglementărilor POPAM 2014-2020.

Art. 2. UAT  BĂIȚA DE SUB CODRU își asumă  angajamentul că  nu va adera
la un alt parteneriat POPAM/FLAG  ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locala  cu
finanţare prin POPAM  2014 – 2020.

Art.3. Se mandatează primarul Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU,  să reprezinte
Consiliul local şi Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU în relația cu Asociația Grupul de acţiune
locală în domeniul pescuitului Somes Tisa (FLAG Somes Tisa )

Art.4. Se mandatează cu Asociația Grupul de acţiune locală în domeniul
pescuitului Somes Tisa (FLAG Somes-Tisa ) sa depuna si sa reprezinte acordul de parteneriat
aferent masurii  MIII.2 in relatia cu AFIR, AM PNDR si orice alte institutii abilitate.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Comunei Băița de sub Codru.

Art.6. . Prezenta Hotarare se aduce la cunoştiinţă publică prin afişare şi
se comunică:

- Institutiei  Prefectului Judetului Maramures;
- Primarului comunei Băiţa de sub Codru;
- FLAG Somes -Tisa (prescurtat FLAGST)

PRESEDINTE DE SEDINTA,

GHIȚ   VASILE

Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ TRAIAN
La  13 OCTOMBRIE 2016.

Nr. 39

Nr.total consilieri 11 în funcţie  , consilieri prezenti  __11__
Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de __11___   voturi pentru, __0__impotriva, __0__abtineri.





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la aprobarea noilor Indicatori Tehnico-Economici ai Proiectului Tehnic pentru
obiectivul „Reabilitarea şi modernizarea drumului comunal 90 A ” Băiţa de sub Codru-Băseşti”

Având în vedere nota de fundamentare a primarului comunei în care se menţionează necesitatea şi
oportunitatea continuării investiţiei care face legătura dintre comunele Băiţa de sub Codru şi comuna Băseşti,prin
Reabilitarea şi modernizarea drumului comunal 90 A “Băiţa de sub Codru-Băseşti”.

Având în vedere prevederile actului adițional nr. 2/15 ianuarie 2016, la contractul de lucrării nr. 892  din data
de  6  iunie 2013 , ,încheiat cu S.C. TRUCK SPED SRL din localitatea SÂRBI str. Pietrişului nr. 2 comuna FĂRCAŞA
judeţul MARAMUREŞ.

Având în vedere devizul general  recalculat pentru  rest de executat întocmit de către SC DUFIL
PROJECT & CONSULTING S.R.L  cu sediul social în municipiul BAIA  MARE , judeţul Maramureş;

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

Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „b”,aliniatul 4 litera „d”,art.45 si articolului  115

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă noii Indicatori  Tehnico-Economici , a Proiectului Tehnic pentru obiectivul
„Reabilitarea şi modernizarea drumului comunal 90 A Băiţa de sub Codru-Băseşti”,ca urmare a modificărilor intervenite  prin
aplicarea cotei TVA de 20%,  ce se aplică în baza noului Cod Fiscal, începînd cu data de 01.01.2016,la valoarea restului de
executat a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrării nr. 892  din data de  6  iunie 2013,încheiat cu S.C. TRUCK SPED SRL
din localitatea SÂRBI str. Pietrişului nr. 2 comuna FĂRCAŞA judeţul MARAMUREŞ.

Articolul 2. Sumele necesare realizării acestui proiect vor fi alocate de către MDRAP în
baza contractului de finanțare nr.9913/26.05.2015 și a actului adițional nr.2/2015;

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- MDRAP   București.

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP   DUMITRU
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 28.01.2016.
Nr. 2 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  11 voturi pentru, __11__ abţeneri,_11__ voturii împotrivă,din numărul  de 11
consilieri prezenţi .
Consilieri în funcţie :  11



ROMÂNIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la aprobarea modului de valorificare  a unor cantități de material lemnos  rezultat din
proprietate publică a UAT BĂIȚA DE SUB CODRU,precum și prețul minim de valorificare a acestor
cantității.

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;
- prevederile  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale;
- prevederile legii nr. 213/2008 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- actul de punere în valoare  nr. MM-68/30.01.2017 întocmit de către Ocolului Silvic Ulmeni
- prevederile HGR.nr.924/2015,pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei

lemnoase din fondul forestier proprietate publică,modificată și completată prtin HGR 43/2016;
In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „c”,aliniatul 5 litera „b”art.123 si a art.

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 valorificarea prin vânzarea directă către populația din comuna
Băița de sub Codru,a masei lemnoase rezultată ca urmare a executării unor lucrării de igenizare de pe pășunea
DIUȚA,în cantitate de 136 mc –lemn de foc din specia SALCAM ,masă lemnoasă rezultată ca urmare a
întocmirii  APV-ul nr.MM -68 din 30 ianuarie 2017 de către Ocolul Silvic Ulmeni.

Articolul 2. Prețul de valorificare a a masei lemnoase /mc de lemn de foc este de 150
lei/mc,preț în care sunt incluse toate cheltuielile cu privire la punerea în valoarea,dob orărea și depozitarea in
rampă a mase lemnoase.Cantitatea maximă ce se va putea vinde unei gospodării este de 2 mc.Sumele încasate
se fac venit la bugetul local și vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor  cu privire la punerera în valoare si
exploatarea acestei cantității  precum și pentru efectuarea unor lucrării de întreținere a pășunii DIUȚA.

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţieiu Prefectului judetului Maramures
- Ocolului silvic ULMENI.
- Compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

HODOR OVIDIU

CONTRASEMNAT
secretarul comunei
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 31.01.2017.
Nr.6 .



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



ROMÂNIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la aprobarea modului de valorificare  a unor cantități de material lemnos din pădurea
proprietate publică a UAT BĂIȚA DE SUB CODRU,precum și prețul minim de valorificare a acestor
cantității.

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;
- prevederile  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale;
- prevederile legii nr. 213/2008 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- adresa nr. 1669/2016 a Ocolului Silvic Ulmeni prin care solicită aprobarea modului de

valorificare și stabilirea prețului minim de valorificare a cantităților de masă lemnoasă rezultată ca urmare a
APV-urilor întocmite;

- prevederile HGR.nr.924/2015,pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică,modificată și completată prtin HGR 43/2016;

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „c”,aliniatul 5 litera „b”art.123 si a art.
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 valorificarea masei lemnoase înscrisă în lista comunicată de către Ocolul
Silvic Ulmeni, la prețurile minime și modalitatea de valorificare înscrise în anexa la prezenta Hotărîre,anexă
care face parte integrantă din aceasta.

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

SABOU  VASILE

CONTRASEMNAT
secretarul comunei
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 26.05.2016.
Nr.21 .
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 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-lemn foc ,pentru nevoi proprii, din
specia molid,,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 prin afișare 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.10 .
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



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ

COMUNA BĂIŢA DE DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

telefon 0262 268487,fax 0262 268407 Băiţa de sub Codru nr.19
www.baitadesubcodru.ro ,primaria_baita@yahoo.com

HOTARARE

privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru
consiliul local și primăria comunei

BĂIȚA DE SUB CODRU

Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei  Băița de sub
Codru, raportul de avizare al comisiei de specialitate, precum şi raportul compartimentului de resort și Avizul
secretarului comunei.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Băița de sub Codru, judeţul Maramureș ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se stabileste normativul propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru
autoturismele Consiliului local Băița de sub Codru si serviciile publice subordonate acestuia, fara personalitate
juridica, după cum urmează;

Nr.
crt

Tip mijloc de transport Nr. înmatriculare Limită
maximă

OBS

1 Microbus Mercedez MM 05 TLG 100 l/lună
2 Autoturism SOLENZA SM 10 BRM 100 l/lună

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei Băița de sub
Codru si compartimentul financiar-contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Băița de
sub Codru, judeţul Maramureș.

Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica primarului și
viceprimarului comunei  Băița de sub Codru, compartimentului  financiar- contabil, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Băița de sub Codru,precum si Institutiei Prefectului – judetului Maramureș.

PRESEDINTE DE SEDINTA

BANCOȘ ROMULUS

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 30.08.2016.
Nr. 35.
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



R O M Â N I A
JUDEŢUL  MARAMURES

COMUNA  Băița de sub Codru
VICEPRIMAR

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliului local,
serviciile publice subordonate acestuia si Primaria comunei Băița de sub Codru .

Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Băița de sub Codru are la baza prevederile art. 1

alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
conform caruia „Unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura
celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâre a
consiliului judeţean.”

Fata de cele prezentate si avand in vedere ca ordonanta a fost modificata in cursul anului 2015,
prin Legea nr. 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice,
lasand la latitudinea consiliilor locale stabilirea normativelor proprii, respectiv, acţiunile de protocol;
dotarea cu autoturisme şi consumul de carburanţi, precum şi costurile pentru convorbiri telefonice.

Motivat de prevederile legilor sus-mentionate si cu respectarea art. art. 36 alin. (9) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
propun adoptarea proiectului de hotărâre, in forma prezentata de initiator.

VICEPRIMAR,

POP TRAIAN



R O M Â N I A
JUDEŢUL  MARAMURES

COMUNA  BĂIȚA DE SUB CODRU
P R I M A R U L    C O M U N E I

E X P U N E R E D E M O T I V E

la proiectul de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliului
local, serviciile publice subordonate acestuia și Primăria comunei  Băița de sub Codru

Doamnelor şi domnilor consilieri,

Am inițiat prezentul proiect de hotărare motivat de prevederile Ordonanței Guvernului nr.
80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și
instituțiile publice, modificată și completată prin Legea nr. 258/2015.

Potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanță: „Unitățile administrativ-teritoriale stabilesc normativele
proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, prin hotărâre a consiliului
local, respectiv hotărâre a consiliului județean.” Aceste normative proprii de cheltuieli se referă la
acțiunile de protocol, cheltuielile legate de convorbirile telefonice (telefonie mobilă, telefonie fixă,
servicii fax și internet) și consumul de carburanți pentru autoturismele din parcul auto aflat în
administrarea Consiliului local  Băița de sub Codru.

Pentru autoturismele aflate în administrarea Consiliului local  Băița de sub Codru ,sunt propuse
următoarele limite maxime,astfel;

Nr.crt Tip mijloc de transport Nr. înmatriculare Limită
maximă

OBS

1 Microbus Mercedez MM 05 TLG 100 l/ lună
2 Autoturism SOLENZA SM 10 BRM 100 l/ lună

Față de sumele și normele de carburant propuse prin prezentul proiect de hotărâre, nu se
consideră depășire cheltuielile care la sfârșitul anului se încadrează în limita bugetului anual aprobat,
prin Hotărârea Consiliului Local Băița de sub Codru.

Din aceste considerente, cu încadrarea în prevederile a în temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare, susţin adoptarea prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată.

P R I M A R ,

AUREL  DUMUȚA



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 locuințelor populaţieiei pentru sezonul rece   2016-2017

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 punerea în valoare și exploatarea unei cantităţii de  100 mc material
lemons pentru încălzire locuințelor populației pentru sezonul rece 2016-2017 ,din pădurea proprietate
public a comunei Băiţa de sub Codru ,la prețul de 80 lei/mc la care se adaugă TVA-ul.

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

BANCOȘ  ROMULUS

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 28.07.2016.
Nr.33 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__10__ voturi pentru, __0___abţenere __0___ voturii împotrivă,din
numărul  de  ___10_____ consilieri prezenţi .

Consilieri în funcţie :  11



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la aprobarea exploatării unei cantităţii de lemn din pădurea comunei şi alocării din bugetul local a unei sume în
vederea achitării contravalorii unor materiale de construcţie  necesare  refacerii unei anexe gospodărești  în localitatea
Băița de sub Codru  nr.476 ,distrusă  în urma unui incendiu.

Având în vedere cererea domnului  RUS GHEORGHE din localitatea Băița de sub Codru
nr. 476/a prin care solicită aprobarea  unor cantității de material lemnos și alocarea unei sume din bugetul local
,în vederea reconstruirii unei anexe gospodărești distrusă de incendiu;

Având în vedere procesul verbal de intervenție nr. 27/31.10.2015,întocmit de către
ISU *POROLISSUM*  SĂLAJ,-Garda de intervenție nr. 2 CEHU SILVANIEI, atașat;

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 15 mc material lemons pentru construcție din
specia Molid și 10 mc material lemnos pentru construcție din specia Stejar , din pădurea comunei Băiţa de sub
Codru şi a sumei de  800 lei din bugetul local ,în vederea achitării  contravalorii  a unui număr de 40 saci de
ciment , necesare  refacerii unei anexe gospodărești ,proprietatea numitului  RUS GHEORGHE  din  localitatea
Băița de sub Codru  nr.476/a ,distrusă  în urma unui incendiu.

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afișare si se comunica :
- Instituţieiu Prefectului judetului Maramures
- Primarului comunei.
- Domnului   RUS  GHEORGHE-Băița de sub Codru nr.476
- Compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP  DUMITRU

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 28.01.2016.
Nr.4.
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

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la aqprobarea  numărului asistenţilor  personali ai   persoanelor cu  handicap
pe anul 2016 ,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 01.01.2016 numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav   este de 9 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

POP  DUMITRU

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
28.01.2016.
Nr. 6 .

Notă:
Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu __11___ voturi pentru ,__0__  voturi  împotrivă  şi  __0____ abţineri.

Numărul  consilierilor  prezenţi  fiind de  ___11____  ,din totalul de 11 în funcţie.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea

Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor
pe anul 2016

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

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

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

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

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

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1.- Se aprobă Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei
Băiţa de sub Codru ,pe anul 2016,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.

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

POP   DUMITRU
Contrasemnat

Secretar  al comunei

DRAGOŞ   TRAIAN
Băiţa de sub Codru
la 28.01.2016.
Nr.5 .
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 2016
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 28 ianuarie  2016, adopta prezenta;

H O T A R A R E :

Articolul 1.- Se aproba Planul de Actiuni si Lucrari de Interes Local pe anul 2016
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 și asistență sociala

PRESEDINTE DE SEDINTA,

POP DUMITRU
Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ TRAIAN
La 28 ianuarie 2016.
Nr. 7 .
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 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 adresa nr.124/2016 a ISJ MM prin care ni se comunică avizul conform ;
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 2. 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
28.01.2016.
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.



JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea  utilizării conductei de polietilenă, aflat  în gestiunea primăriei ,pentru diverse
lucrării de alimentare cu apă executate în regie proprie, la unele instituții din comună,pe pășuni
comunale,precum și la unele fântînii publice din comună.

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 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 utilizarea cantitatii de 2016 ml,conducta  de polietilenă, aflata
în gestiunea primăriei ,pentru diverse lucrării de alimentare cu apă executate în regie proprie, la unele
instituții din comună,pe pășuni comunale,precum și la une le fântinii publice din comună,conform
necesarului de lucrarii intocmit de catre viceprimarul comunei.

Articolul  2. Receptia tuturor lucrarilor ce se vor executa se va face in prezenta
membrilor comisieri de receptie,urmand a fi intocmit procesul verbal de receptie ce va face posibila
descarcarea din gestiune a cantitatii folosite.

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare la sediul
primariei si se comunica :

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

SABOU VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ  TRAIAN

Baita de sub Codru
la 28.04.2016.
Nr.17 .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __10____voturi „pentru „ __0___voturi
împotrivă,___0___abțineri din numărul  de 11 consilieri în func ţie ,fiind prezenţi __10_____ consilieri.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

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

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

In temeiul prevederilor articolelor  56 alineat 1 şi 46 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi
completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş,întrunit în şedinţă ordinară în data
de 23 iunie 2016;

HOTĂRĂŞTE :

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

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

1. DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI
2. POP   TRAIAN
3. HODOR OVIDIU

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

1. BANCOŞ  ROMULUS
2. PETRAN SORIN-FLORIN
3. RUS   VASILE
4. BUTUZA ȘTEFAN
5. VANCA VALENTIN

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

1. GHIŢ   VASILE
2. POP DUMITRU
3. SILADI ANDREEA-FELICIA

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

-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Membrilor comisiilor

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BANCOȘ  ROMULUS
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  23 iunie 2016.

Nr.29 .



Anexă  la HCL 29/23 IUNIE  2016

LISTA PRESEDNTILOR SI SECRETARILOR
COMISIILOR DE SPECIALITATE

COMISIA I

POP TRAIAN - presedinte

DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI-secretar

COMISIA II

BANCOȘ ROMULUS-presedinte

BUTUZA ȘTEFAN-secretar

COMISIA III

GHIŢ VASILE - presedinte

POP DUMITRU-secretar



ROMÂNIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL
Cod fiscal 3627161

HOTĂRÂREA

pentru implementarea proiectului de investitii denumit

“MODERNIZARE CAMINE CULTURALE ÎN LOCALITĂȚILE BĂIȚA DE SUB CODRU ȘI

URMENIȘ, COMUNA BĂIȚA DE SUB CODRU, JUDETUL MARAMURES ”
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121  alin. (1) și (2) din Constituția României , republicată;
b) ART. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 Octombrie 1985

, ratificată prin legea nr. 199/1997;
c) Art. 7 alin (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil ,republicat

cu modificările și completările ulterioare, referitor la contracte și convenții ;
d) art. 20 și 21 din legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) Art. 36 alin 20 lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 ,republicată cu

modificările și completările ult erioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare;

Tinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele detehnică
legislativă pentrun elaborarea actelor normative, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) și ale art. 115 alin. (1) lit. B) din legea nr.215/2001 a
administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare:

a) In baza expunerii de motive prezentată de domnul Dumuța Aurel – primarul comunei Băița
de sub Codru prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului “MODERNIZARE CAMINE
CULTURALE ÎN LOCALITĂȚILE BĂIȚA DE SUB CODRU ȘI URMENIȘ, COMUNA BĂIȚA DE
SUB CODRU, JUDETUL MARAMURES” , constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

b) Tinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului  prin care se motivează , în drept și în fapt , necesitatea , oportunitatea proiectului  , constituind un
aport pentru dezvoltarea colectivității;

c) Pe baza raportului comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Băița de sub Codru;
d) Tinand cont de avizul secretarului comunei Baita de sub Codru;
Consiliul Local al Comunei Băița de Sub Codru, județul Maramureș, întrunit în ședința ordinară în

data de  26 mai 2016;
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă necesitatea și oportunitatea realizării investiției “MODERNIZARE CAMINE

CULTURALE ÎN LOCALITĂȚILE BĂIȚA DE SUB CODRU ȘI URMENIȘ, COMUNA BĂIȚA DE SUB

CODRU, JUDETUL MARAMURES” pentru Comuna Băița de Sub Codru, jud. Maramureș, cu un numar

de 1871 locuitori, la Recensamantul din 2011, așa cum sunt detaliate în Studiul de fezabilitate.

Art.2 .Consiliul Local al Comunei Băița de Sub Codru își ia angajamentul că lucrările de realizare

a investiției “MODERNIZARE CAMINE CULTURALE ÎN LOCALITĂȚILE BĂIȚA DE SUB

CODRU ȘI URMENIȘ, COMUNA BĂIȚA DE SUB CODRU, JUDETUL MARAMURES” vor fi

prevăzute în bugetul Comunei Băița de Sub Codru, pentru perioada de realizare a investitiei, în cazul în

care se obține finanțarea pentru proiectul în cauză;



Art.3. Consiliul Local al Comunei Băița de Sub Codru își ia angajamentul că proiectul nu va fi

generator de venit.
Art.4. Consiliul Local al Comunei Băița de Sub Codru își ia angajamentul de a suporta cheltuielile

de întreținere/mentenanță a investiției “MODERNIZARE CAMINE CULTURALE ÎN
LOCALITĂȚILE BĂIȚA DE SUB CODRU ȘI URMENIȘ, COMUNA BĂIȚA DE SUB CODRU,

JUDETUL MARAMURES” pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;

Art.5. Se aprobă caracteristicile tehnice ale investiției propuse (lungimi, arii, volume, capacități,

etc.) așa cum sunt prevăzute în Studiul de fezabilitate pentru proiectul “MODERNIZARE CAMINE
CULTURALE ÎN LOCALITĂȚILE BĂIȚA DE SUB CODRU ȘI URMENIȘ, COMUNA BĂIȚA DE

SUB CODRU, JUDETUL MARAMURES” si cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 6 .Se aprobă nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al Comunei Băița de Sub

Codru din jud. Maramureș pentru relația cu AFIR în derularea proiectului “MODERNIZARE

CAMINE CULTURALE ÎN LOCALITĂȚILE BĂIȚA DE SUB CODRU ȘI URMENIȘ, COMUNA BĂIȚA

DE SUB CODRU, JUDETUL MARAMURES” – Dl. Dumuța Aurel – Primar al Comunei Băița de Sub

Codru, jud. Maramureș;

Art.7. Consiliul Local al Comunei Băița de Sub Codru își ia angajamentul de a suporta toate
cheltuielile ne-eligibile aferente investiției “MODERNIZARE CAMINE CULTURALE ÎN

LOCALITĂȚILE BĂIȚA DE SUB CODRU ȘI URMENIȘ, COMUNA BĂIȚA DE SUB CODRU,

JUDETUL MARAMURES” și de excludere a oricărei contribuții publice directe de la Bugetul de stat

pentru investiția care urmează a se realiza, plățile (pentru cheltuielile neeligibile etc.) urmând să fie

efectuate numai din surse proprii sau atrase.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Dl. Dumuța Aurel – Primar al

Comunei Băița de Sub Codru, județul Maramureș.

Art.9. Prezenta se  aduce la cunoștiință publică prin afișarea la sediul primăriei Băița de sub Codru și

se comunică părin grijaecretarului comunei  ;

- Primarului Comunei Băița de Sub Codru, județul Maramureș;

- Instituției Prefectului Județului Maramureș.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SABOU  VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la  19.05.2016
Nr. 22.
Notă: 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___ .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul fiscal 2017

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;
-art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

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

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 24 noiembrie
2016;

HOTĂREŞTE:
Articolul . 1

Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2017, 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 2017
constituind anexa nr. 1, care se mențin la nivelul anului 2016;

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 și juridice care achita integral creantele
bugetare locale cu care figureaza in evidentele fiscale pana la 31 martie 2017, 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 2017 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 2017,se ia în calcul delimitarea zonelor
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Băiţa de sub Codru  nr.32/2010.

Articolul .5
Se aprobă plafonul obligaţiilor fiscale restante, datorate de către debitorii persoane fizice şi juridice,

ce vor fi menţionaţi în lista ce se va publica trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de
raportare, conform prevederilor art. 162 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală,
astfel:

pentru persoane fizice – 1000 lei;
pentru persoane juridice – 5000 lei.

Articolul.6
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Articolul . 7
Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare si se comunica la:

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GHIȚ  VASILE

CONTRASEMNAT:
Secretarul comunei,

DRAGOŞ  TRAIAN
Băiţa de sub Codru
La  24 NOIEMBRIE    2016.
Nr.43.
Nr.total consilieri în funcţie 11, prezenti   __11___  .
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  ___11________ voturi pentru, ___0_____  impotriva, ____0_____ abtineri.



JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRARE

privind aprobarea inchirierii unor suprafete de pasuni comunale către persoane juridice
legal constituite sau persoane fizice care au ca obiect de activitate creşterea animalelor

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 în vedere prevederile  OUG nr. 34/ din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administrareaşi 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 28  aprilie 2016;

HOTĂRASTE :

Articolul 1. Se aprobă iniţierea procedurilor de închiriere prin licitatie publica cu
strigare a suprafetei de 166 ha pasune comunaslas din locul numit DEAL URMENIS ,precum si
suprafata de 7,1 ha teren Lot Zootehnic(Terenul taurilor),tot proprietate publica a comunei teren
limitrof acestei pasuni,catre persoane juridice legal constituite  sau persoane fizice care au ca obiect de
activitate creşterea animalelor,organizate in principal sub forma de asociatii de crescatorii de animale
precum si persoanelor fizice ce detin animale si solicita inchirierea unei suprafete de teren ,functie de
numarul de animale detinute de catre proprietari ,respectandu-se incarcatura minima de 3 UVM/ha.

Articolul 2. Preţul de închiriere  se stabileşte la suma de 70 lei/ha/an a suprafeţelor de
păşune  pentru care se vor primii suvenţii  si la pretul de 35 lei/ha,suprafetele pentru care nu se vor
primisuventii.

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 se încheiate pe o perioada de maximum 5 ani.
Articolul 5. Primarul comunei se împuterniceşte in vededrea demararii acestor

procedurii ,pentru semnarea contractului de inchiriere ce se va incheia cu persoanele  juridice sau fizice
pentru verificarea încărcăturii de animale pe ha .

Articolul 6. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare la sediul
primariei si se comunica :

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR DE ANIMALE.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SABOU VASILE
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ  TRAIAN

Baita de sub Codru
la 28.04.2016.
Nr. 18 .

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____ consil ieri.



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

POP DUMITRU

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  26.02.  2016
Nr.9
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 2016

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.32;33 și 34/2016 a  Şefului Administraţiei  Judeţene a finanţelor publice

Maramureş ;
Având în vedere HCJ nr.252/15.12.2016 cu privire la repartizarea unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea

bugetului local (cod.11.02.06),pentru plata arieratelor,pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținer ea
proiectelor de infrastructură locală care necesită cofinanțare locală în anul 2016;

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
2016;

HOTARASTE :

Articolul . 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2016 se  majoreaza atat
la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 224 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: 224 mii lei
din  care; - - Sume defalcate din TVA (cod 11.02.02) 55 mii lei

- Sume defalcate din TVA (cod 11.02.06) 178 mii lei
- din cota de 18,5% din impozit pe venit -9 mii lei

- Cheltuieli total 224 mii lei
din care:

- Bunurii și servicii 51.02.00
-alin.51200103 +15 mii lei
-alin.51200202 -15 mii lei
65.200 +77 mii lei

- Celtuieli de personal 65.10 +67 mii lei
-alin.6510101 +57 mii lei
-alin.6510301 +10 mii lei
-alin.65100106 - 2,3 mii lei
-alin.65100111 - 1,2 mii lei
-alin.65100301 - 3,5 mii lei

- Bunurii și servicii 65.20 +10 mii lei
-alin.65200106 +  2.84 mii lei
-alin.65200107 +  4.08 mii lei
-alin.65200109 +  1.41 mii lei
-alin.65200130 +  0.82 mii lei
-alin.65203030 +  0.85 mii lei
-alin.65200101 - 0,35 mii lei
-alin.65200102 - 0,08 mii lei
-alin.65200103 - 0.52 mii lei
-alin.65200108 - 0.43 mii lei
-alin.65200109 +  1.38 mii lei



- Aasistență socială 68.0200 +  1     mii lei
-alin.6802100101 - 11   mii lei
-alin.68.02100301 - 1   mii lei
-alin.68.02.50 +    1   mii lei

- Bunurii și servicii 70.02.00 +    9   mii lei
-alin.70200209 +    9   mii lei

- Cheltuieli de capital 84.02.00 +149   mii lei
-alin.84.02.71 +149   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
- Scolii Gimnaziale Băița de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINTA

HODOR OVIDIU CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 21.12.2016

Nr. 46
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 2016

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 solicitarea nr. 1094/2016 a școlii gimnaziale Băiţa de sub Codru și prin care solicită transferarea  între

articole în cadrul aceluiași capitol a unor sume din bugetul alocat;
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 iulie 2016;

HOTARASTE :

Articolul . 1. Bugetul local al comunei se modifică între articole în cadrul aceluiași capitol ,după cum urmează ;

-din art. 10.01.01 - 0,6 mii lei la art. 10.01.06 +0,6 mii lei
-din art. 10.01.01 - 1,5 mii lei     la art. 10.03.04 +1,5 mii lei
-din art. 20.01.03 - 0,6 mii lei     la art. 20.01.13 +0,6 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 ,
- Scolii gimnaziale Băița de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINTA

BANCOȘ   ROMULUS
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 28.07.2016

Nr.31
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 2016

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. 24 /13.10.2016 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 31 octombrie 2016;

HOTARASTE :

Articolul . 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2016 se  majoreaza atat la partea de venituri
cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 4 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: 4 mii lei
din care:
-Sume defalcate din TVA Cod 11.02.02 4 mii lei

- Cheltuieli total 4 mii lei
din care:

- Stimulente educaționale 57.02.01 4 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

GHIȚ  VASILE
CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 31.10.2016

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
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la rectificarea bugetului local al comunei
Baita de sub Codru pe anul 2016

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;

Avînd în vedere HCJ nr. 162/2016,privind repartizarea sumei de 2,5 mii lei sume primite de la bugetul
județean pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrați în
învățământul de masă.

Având în vedere  Decizia nr. 12 și 14/02.09.2016 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 29  septembrie 2016;

HOTARASTE :

Articolul . 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2016 se  majoreaza atat la partea de venituri
cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 40,5 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: 40,5 mii lei
din care:
-Sume defalcate din TVA 38 mii lei
-Sume plătite de la bugetul județului 2,5 mii lei

- Cheltuieli total 40,5 mii lei
din care:

- Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 2,5 mii lei
- Sume restante învățământ 38 mii lei

Articolul . 2. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru se se modifică între articole în cadrul aceluiași capitol
respectiv cap.65.04.01  Învățământ din Trim IV -20 mii lei în Trim III cap 65.04.01 + 20 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 29.09.2016

Nr.37
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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