
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind    acoperirea  definitiva  din excedentul   bugetului  local a sectiunii de  dezvoltare

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

Având in vedere prevederile legii nr. 273/2006, privind  finantele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare;

Având in vedere prevederile ORDINULUI nr. 2890 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016,cap.V  punctual 5.13 din
acestea;

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    acoperirea  definitiva   din excedentul  bugetului  local  al anului
2016  a sectiunii  de dezvoltare  cu suma de 442.305,97 lei .

Articolul .2. Compartimentul  financiar -contabilitate va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

HODOR OVIDIU

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 17.01.2017.
Nr.1 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de___11____ voturi pentru, ___0__ voturi împotrivă, __0__ abţineri,din numărul de
11 consilieri în funcţie .
Consilieri prezenţi __11___ .



JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRARE

privind aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului de Salubrizare
pentru  Judetul Maramures si  de adoptare a formei consolidate a acestuia

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. 1633/29.03.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea
Integrată a Deseurilor Menajere Maramures, a HCL nr.32/30.10.2008 de aderare a comunei la aceasta asociatie,
precum si a prevederilor art.5 alin(1) lit.d) din Statutul Asociatiei.

În conformitate cu prevederile art.3 si art.8 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu prevederile Ordinului nr.82/2015 privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor, emis de catre Autoritatea Nationala de reglementare
pentru serviciile comunitare de utilitati publice;

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 Băița de sub Codru, intrunit in sedinta ordinara în  data de 26 aprilie 2017;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aproba modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru  Judetul Maramures
conform anexei nr.1 la prezenta hotarare si care face parte integranta din aceasta.

Art. 2 - Se aproba forma consolidata a Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru  Judetul
Maramures conform anexei nr.2 la prezenta hotarare si care face parte integranta din aceasta.

Art. 3. - Se imputerniceste domnul DUMUȚA  AUREL- primar al 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, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari,”Proiectul
de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru  Judetul Maramures si de
adoptare a formei consolidate a acestuia”;

Art. 4. -Prezenta Hotarare se aduce la conoştiinţă publică prin afişare şi se comunică:
- Institutiei  Prefectului Judetului Maramures;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în

judeţul Maramureş.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SILADI ANDREEA-FELICIA
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ  TRAIAN

Baita de sub Codru
la 26 aprilie 2017.
Nr.13 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __11____voturi „pentru „ __0___voturi împotrivă,__0____abțineri din numărul
de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi ___11____ consilieri.



ROMÂNIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU

CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2017

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 HCJ nr.10/28.02.2017 pentru finanțarea drumurilor comunale (cod 11.02.05) și HCJ nr. 39 -

40/31.03.2017 cu privire la repartizarea unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local (cod.11.02.06), și
cote defalcate din TVA pentru plata arieratelor,pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea
proiectelor de infrastructură locală care necesită cofinanțare locală în anul 2017( cod 04.02.04) .

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 aprilie
2017;

HOTARASTE :

Articolul . 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2017 se  majoreaza
atat la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 125.000 lei după cum urmează:

-Venituri total: 125.000 lei
din care:

- sume defalcate din TVA (cod 11.02.05) 25.000  lei
- sume defalcate din TVA (cod 11.02.06) 45.000 lei
- cote defalcate din TVA (cod 04.04.04) 55.000 lei

- Cheltuieli total 125.000 lei
din care:

- Cheltuieli de capital (capitolul 70.02.50.71) 50.000  lei
- Bunuri şi servicii (capitolul 70.02.50.20) 20.000  lei
- Cheltuieli de capital (capitolul 84.02.71) 25.000  lei
- Bunuri şi servicii (capitolul 84.02.20) 30.000  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

PRESEDINTE DE SEDINTA

SILADI ANDREEA-FELICIA
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ  TRAIAN

Baita de sub Codru
la 26 aprilie 2017.
Nr.15.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __11____voturi „pentru „ __0___voturi împotrivă,__0____abțineri din
numărul  de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi __11_____ consilieri.



ROMÂNIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU

CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2017

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 HCJ nr.80/27.04.2017 pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculate din cotele și

sumele defalcate din TVA;
In temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 litera b,aliniatul 4 litera a si articolului  115 aliniatul 1 litera b din

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă de  îndata de 3 mai 2017;

HOTARASTE :

Articolul . 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2017 se  majoreaza
atat la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 200.000 lei după cum urmează:

-Venituri total: 200.000 lei
din care:

- sume defalcate din TVA (cod 11.02.06) 75.000  lei
- cote defalcate din TVA (cod 04.02.04) 125.000 lei

- Cheltuieli total 200.000 lei
din care:

- Cheltuieli de capital (capitolul 84.02.71) 200.000  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

PRESEDINTE DE SEDINTA

SILADI ANDREEA-FELICIA
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ  TRAIAN

Baita de sub Codru
la  3 mai 2017.
Nr.18.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __11____voturi „pentru „ __0___voturi împotrivă,__0____abțineri din
numărul  de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi __11_____ consilieri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRARE
privind aprobarea cantitații de masa verde ce se poate obține de pe pășunile proprietate publică a

UAT Băița de sub Codru și stabilirea tarifului de închiriere a păşunilor comunale către persoane fizice şi
persoane juridice, legal constituite, care au animale înscrise în RNE.

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

Având în vedere prevederile  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,cu modificările și
completările ulteroioare;

Având în vedere prevederile HCJ nr.22/2017 privind stabilirea preţului mediu /tonă masă verde obţinută de pe pajişti
în judeţul Maramureş în anul 2017;

Având în vedere prevederile art.14, 15,16 din legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
In temeiul prevederilor articolului 36 , alineatul 2 litera „c”,aliniatul 5 litera „a” ,articolului  115aliniatul 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 ordinara ăn data de 26 aprilie
2017;

HOTĂRASTE :

Articolul 1. Se aprobă iniţierea procedurilor de închiriere a păşunilor proprietate public a comunei, funcţie de
numărul de animale deţinute de către proprietar,respectându-se încărcătura minimă de UVM /ha, către persone fizice şi personae
juridice legal constituite , care au animale înscrise în RNE.

Articolul 2. Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de maximum 5 ani.
Articolul 3. Primarul comunei se imputerniceşte pentru verificarea încărcăturii de animale pe păşuni ,pentru a

încheia  contractele de închiriere a suprafeţelor de păşune.
Articolul 4. Se aprobă cantitatea medie de 5 tone/ ha/an.
Articolul  5. Preţul de închiriere  se stabileşte la suma de 70 lei/ha/an a suprafeţelor de păşune pentru care se vor

primi suvenţii şi de 25 lei/ha/an pe suprafeţele pentru care nu se vor primi suvenţii.
Articolul 6. Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate publică a comunei, se fac venit la

bugetul local al comunei și utilizate pentru  menținerea căilor de accces la pășuni ,pentru întabularea acestora  și pentru înto cmirea
amenajamentelor pastorale.

Articolul 7. Pe data adoptării prezentei hotărârii ,se abrogă HCL nr. 5/2015.
Articolul 8. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare la sediul primăriei si se comunica :
- Instituţiei Prefectului Judetului Maramures
- APIA BAIA  MARE

PRESEDINTE DE SEDINTA

SILADI ANDREEA-FELICIA
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ  TRAIAN

Baita de sub Codru
la 26 aprilie 2017.
Nr.17 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _11_____voturi „pentru „ __0___voturi împotrivă,___0___abțineri din numă rul  de 11
consilieri în funcţie ,fiind prezenţi __11_____ consilieri.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la utilizarea unor sume din  excedentul bugetar.

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

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

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

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă utilizarea sumei de lei 374 mii lei din excedentul bugetar ,
pentru plata unor lucrării de investiţii, după cum urmează;

-Suma de 150 mii lei pentru achitarea cofinanțării la proiectul ”Construcție şi modernizare drum
de legătură Asuaju de sus-Băiţa de sub Codru-Odesti”.

-Suma de 115 mii lei pentru lucrării necuprinse în proiectul inițial privind”Construcție şi
modernizare drum de legătură Asuaju de sus-Băiţa de sub Codru-Odesti.”,conform Devizului  întocmit
de către SC Consultus SRL Baia Mare,ce cuprinde   listele de cantității și valoarea acestora(podețe).

-Suma de 109 mii lei pentru achiziționarea unui tractor  și a unor  utilaje .

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

SILADI  ANDREEA-FELICIA

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 23.03.2017.
Nr.10 .
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___ .
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ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL   AL COMUNEI
BĂIŢA DE SUB CODRU

HOTĂRÂRE

privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit intern și a
Acordului de cooperare privind organizarea și desfășurarea activităților statutare  prevăzute în

Statutul Filialei Județene  Maramureș al ACOR.

Având în vedere expunerea de motive a  primarul comunei, în   calitatea sa de iniţiator al
proiectului de hotărâre:

Având în vedere referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al
primarului comunei  ,avizul  comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Local,precum şi avizul
secretarului comunei;

Având în vedere prevederile;
a) -Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
b) -art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
c) -art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii:
d) -Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.

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

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

de audit public intern
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) şi art. 36 alin. (1). alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) art.

45 alin. (1) şi alin. (2) lit. f). art. 61 alin. (I) şi (2). art. 62 alin. (1). precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b).
alin. (3). alin. (5). alin. (6) şi alin.(7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

Consiliul local al comunei  Băiţa de sub Codru intrunit in sedinta ordinară în  data de 28 februarie
2017;

HOTĂRĂŞTE:

Art 1. (1) Se însuşesc Acordurile  de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de
audit  intern și a Acordului de cooperare privind organizarea și desfășurarea activităților statutare
prevăzute în Statutul Filialei Județene  Maramureș al ACOR, potrivit anexelor care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

(2) Obligaţiile financiare rezultate din Acordurile de cooperare prevăzute la alin. (1), pe întreaga
durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei BAITA DE SUB CODRU.
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Art. 2. - Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei BĂIŢA DE SUB
CODRU

Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei
comunei  Băiţa de sub Codru. și se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei. în
termenul prevăzut de lege:

- Primarului comunei BĂIŢA DE SUB CODRU.
- Instituţiei Prefectului, Judeţul Maramureş
- Filialei Judeţene Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

HODOR OVIDIU

CONTRASEMNEAZĂ

secretarul   comunei

DRAGOŞ  TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La 28 FEBRUARIE  2017

Nr.8.

Notă: Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de  __11__ voturi pentru,voturi împotrivă __0__,abţineri
__0___.Consilieri prezenţi  __11____ din totalul de 11 consilieri în funcţie.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL
Cod fiscal 3627161

HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului

” Modernizare și reabilitare străzi în comuna Băița de sub Codru , județul Maramureș”

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 ulterioare;
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 de

tehnică legislativă pentru 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 și reabilitare
străzi în comuna Băița de sub Codru , județul Maramureș , 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 ședință de îndată la

6 martie 2017;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului ” Modernizare și reabilitare străzi în comuna
Băița de sub Codru , județul Maramureș” denumit în continuare Proiectul.



Art. 2. Consiliul local isi insuseste necesitatea ,oportunitatea si potentialul economic rezultat in
urma implementarii proiectului.

Art. 3. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiției , în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare  Ru rală – P.N.D.R., potrivit
legii  si vor asigura cheltuielile legate de cofinantarea proiectului.

Art. 4. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenantă a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți
în cadrul Proiectului .

Art. 5. Numărul locuitorilor și instituțiilor deserviți de Proiect, după caz, precum și caracteristicile
tehnice ale Proiectului, sunt cuprinși în anexa, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Reprezentabntul legal al comunei este , potrivit legii, primarul acesteia , domnul Dumuța
Aurel , în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite , precumm si in relatia cu AFIR.

Art. 7. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Băița de
sub Codru.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică , prin intermediul secretarului comunei , în termenul
prevăzut de lege , primarului comunei și Instituției Prefectului județului Maramureș , și se aduce la
cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei comunei Băița de sub Codru .

PRESEDINTE DE SEDINTA

SILADI ANDREEA-FELICIA

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la  06.03.2017
Nr. 10.
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___ .



ANEXA
la Hotărârea  C.L. nr.10/06.03.2017

LISTA DE DATE
Privind populația, agenții economici și instituții le deserviți  precum și

caracteristicile tehnice ale Proiectului ”Modernizare și reabilitare străzi în comuna
Băița de sub Codru , județul Maramureș”

BENEFICIARI

1. Total populație deservită : 1871 locuitori

2. Lista institutii sociale  si de interes public deservite direct de proiect :

3. CARACTERISTICI TEHNICO-ECONOMICE

Număr tronsoane 5
Lungime totală 5.134,70 ml
Valoarea totală a investiției  inclusiv TVA 5.289,521 lei

4. LISTA AGENTILOR ECONOMICI CARE AU BENEFICIAT
DE FONDURI EUROPENE,
DESERVITI DE PROIECT

Nr.
crt

Denumire Activitate
desfasurata

Codul proiectului cu
finantare europeana

Valoarea totala a
investitiei (Euro/Lei)

Adresa agentului
economic

1 PFA POP
ROXANA

0111 -
Cultivarea
cerealelor din
culturi
permanente
0149 –
Cresterea
animalelor

C141011162600721
/ 16.03.2014

7500 Euro
(1500 euro/an, timp de
5 ani)

Baita de sub Codru  nr.258

Nr.
crt

Denumire Adresa Activitatea desfasurata
(daca nu reiese din

denumire)
1 Caminul cultural Baita de sub Codru  nr. 262
2 Dispensar   uman Baita de sub Codru  nr. 239 Cabinet medical,

Stomatologie,Farmacie
3 Baza sportiva  comunala Baita de sub Codru Baita de sub Cdru
4 Cimitir   <LA MOARA> Baita de sub Codru Baita de sub Codru
5 Biserica Ortodoxa si cimitirul  de la Biserica ortodoxa,

Baita de sub Codru
Baita de sub Codru nr. 739

6 Dispensar veterinar Baita de sub Codru  nr. 730



Anexă la HCL.nr.____ /30.05.2017

PLAN    DE  MĂSURI
ce trebuiesc luate în vederea organizării şi desfăşurării  în cele mai bune condiţii a serbării

câmpeneşti  ”TÂRGUL SÂNZIENELOR”,ce se va desfășura la HUTA Băiţa de sub Codru ,serbare
ce se v-a desfăşura în data de 24 iunie 2017,ediţia a XXIII-a.

-Pentru igenizarea locului ,viceprimarul comunei  va urmării şi va coordona activitatea
depusă de către persoanele  beneficiare  de ajutor social în baza legii nr.416 /2001 cu obligaţia de a
presta un număr de ore de muncă în folosul comunităţii ,în vederea stângerii de resturi vegetale,hârtie
peturi şi a oricăror alte deşeuri din acest perimetru. Deasemenea se va cosi întreaga suprafaţă din
jurul sceniei cât şi  din zona de parcare a autovehicolelor.

-se vor defrişa tufărişurile din avalul scenei , până la podul de peste pârâul  Băiţa şi
deasemenea se va interveni pentru refacerea vadului din aval de pod pentru a fluidiza acesul
autovehicolelor în zona de parcare.

-amplasarea coşurilor pentru depozitarea  deşeurilor,cîte 1 coş pentru cel mult 5 perimetre
făcute pentru comercianţi,precum şi a 2 containere pe fiecare mal al văii Băiţa.

-în zona de PIKNIC stabilită ,se vor reface unele componente ale grătarului ,mesele şi terasa
vor fi deasemenea curăţate şi reparate .Deasemenea se va consolida puntea de peste valea Băiţa  în
vederea asigurării unei căi de aces sigure  în această zonă.

-verificarea corpurilor de iluminat în incinta în care se desfăşoară manifestările. În interiorul
cabanei se vor verifica  toate dotările atât alimentarea cu curent electric şi alimentarea cu apă
potabilă din sursa  din pădure .

- poavazarea şi amenajarea şcenei pentru susţinerea  spectacolului artistic  ce se va desfăşura
,va fi efectuată de către domnul DUMUŢA GHEORGHE-Băiţa de sub Codru nr. 524-preşedinte al
consiliului director  a Asociaţiei « MUGURII CODRULUI ».

-se va contacta o firma pentru servirea mesei la partea de protocol ,în vederea stabilirea
meniului  negocierea preţului /meniu şi modalităţile de plată. Numărul maxim de meniuri să nu
depăşească 100 aşa cum am făcut şi în anii anteriori.

-vor fi invitate persoanele care deţin funcţii de conducere de la nivelul autorităţilor publice
judeţene,ale serviciilor decocentrate de la nivelul judeţului Maramureş,primarii tuturor comunele din
zona Codru-Someş şi nu numai.Deasemenea vor fi invitaţi şi posibili sponsori ai acestei manifestaţii
culturale,conducerera Inspectoratului Judeţean pentru Cultură Maramureş şi diverşi colaboratori.



-propun ca  personalul primăriei  să participe fiecare cu soţul sau soţia iar Consilierii locali pe
lângă soţii să poată invita  încă două persoane din cadrul formaţiunilor politice pe care le reprezintă
de la nivel judeţean.

- în vederea popularizării acestei manifestaţii  se vor  confecţiona afişele prin intermediul
Inspectoratului  judeţean pentru cultură Maramureş şi vor fi afişate în punctele în care au acces cât
mai mulţi cetăţeni,atât pe teritoriul comunei cât şi în afara acestei,cum ar fi piaţa ARINIŞ,precum şi
la unele afişiere din comunele învecinate.Totodată va fi publicat şi în paginile unor publicaţii din
judeţ,respectiv GLASUL şi GRAIUL  Maramureşului.

-prin grija Inspectoratului judeţean de cultură Maramureş,vor fi invitate ansambluri artistice şi
interpreţi de muzică populară  ce vor susţine programe în cadrul acestei manifestări.Se va încerca
convingerea doamnei CRINA HORINCAR-de a participa  şi poate de a prezenta acest
spectacol.Deasemenea se va contacta firma care să asigure sonorizarea necesară desfăşurării acestui
eveniment,posibil tot cei care au asigurat şi în anul trecut.

-pentru deschiderea ,prezentarea  şi  urmărirea desfăşurării acestui spectacol va fi invitat ca de
fiecare dată ,în limita  posibilităţilor sale,profesorul EMIL DOMUNŢA –din Asuaju de Jos.

-în vederea asigurării măsurilor de siguranţă pe întreaga perioadă de desfăşurare a acestor
manifestări ,se vor solicita  sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Maramureş.Deasemenea  lucrătorii
postului local de poliţie al comunei noastre şi cei din cadrul centrului FĂRCAŞA ,vor fi prezenţi în
ziua de 24 iunie în zona de desfăşurare a maniferstărilor.

Pentru buna desfăşurare a acestei manifestării se impune luarea tuturor   măsurilor ce se
impun  ,cele pe care le-am prezentat mai sus sau care se vor ivii pe parcursul derulării acestei
manifestări.

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU %%PROPIECT%%
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind însuşirea variantei finale a proiectului de steag al comunei
BĂIȚA DE SUB CODRU

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

Având în vedere raportul de specialitate nr.______/________ întocmit de ......................., din care rezultă
necesitatea însuşirii de către consiliul local a variantei finale a proiectului de steag al comunei Băița de sub Codru ;

Văzând procesul verbal nr. ____/_______din care rezultă că s-a îndeplinit procedura dezbaterii şi consultării
cetăţenilor privind afişarea proiectului de steag la sediul consiliului local, afişare care a avut loc în data de
_________________;

Ţinând cont de prevederile art. 1, şi ale art. 2 din Legea nr. 141/2015 privind stabilirea metodologiei de
elaborare, reproducere şi folosire a steagului judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor.

În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) şi alin.(9), coroborate cu prevederile art. 45, alin. (1) şi art.115,
alin.(1). lit.b) din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş,întrunit în ședință ordinară în data de
________________

HOTĂRĂŞTE:

Articolul 1. Se însuşeşte varianta finală a proiectului de steag a comunei Băița de sub Codru , judeţul
Maramureș, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2. Se aproba explicatia heraldică a culorilor si simbolurilor conform anexei nr.2 la prezenta
hotărare.

Articolul 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarulu  comunei domnul DUMUȚA
AUREL, care o va transmite Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie din cadrul Academiei
Române si la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Articolul 4. Prezenta se comunică la ;
- Instituţiei Prefectului judeţului MARAMUREŞ
- Primarului comunei Băiţa de sub Codru.
- Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie din cadrul Academiei Române

si la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

POP  DUMITRU
Contrasemnat

secretar al comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
___.06.2017

Nr.____

Notă:
Nr.total consilieri  în funcţie 11.   , prezenti _____
Hotararea a fost adoptata cu un numar de ____ voturi pentru, ____impotriva,_____abtineri.



ROMÂNIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU

CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2017

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 HCJ nr.67/ 21.04.2017 privind aprobarea Programului cultural prioritar al
Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017, prin care  se alocă suma de 20 mii lei   , ca sprijin financiar
pentru  organizarea serbării câmpeneși  de sânziene în țara codrului de la Huta- Băița de sub Codru,sub
denumirea ”TÂRGUL SÂNZIENELOR”

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă ordinară în
data de 30 mai 2017;

HOTARASTE :

Articolul . 1. Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2017 se  majoreaza
atat la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 20.000 lei după cum urmează:

-Venituri total: 20.000 lei
din care:
Venituri : - Finanţare prin Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean

Maramureş pe anul 2017
20.000 lei

- Cheltuieli total 20.000 lei
din care:

- Bunuri şi servicii (capitolul 67.02.03)
(serbarea TÂRGUL SÂNZIENELOR ) 20.000 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
- Consilului județean Maramureș

PRESEDINTE DE SEDINTA

SILADI ANDREEA-FELICIA
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 30.05.2017

Nr.22
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.



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la  alegerea preşedintelui de şedinţă

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

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

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş,întrunit în şedinţă
ordinară  în data de  30 mai 2017;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Pentru o perioadă de 3 luni ( iunie-iulie-august 2017 ) se alege preşedinte de
şedinţă domnul consilier  POP DUMITRU, domiciliat în localitatea  Băița de sub Codru   nr. 258 –
consilier PRM.

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

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SILADI ANDREEA-FELICIA
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN  DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 30.05.2017
Nr.19.

Notă:
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de ___10_____ voturi pentru,voturi împotrivă

_0___,abţineri  __-__  .Consilieri prezenţi____10______   din totalul de 11 consilieri în funcţie.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la adoptarea bugetului local
pe anul 2017

Având în vedere prevederile legii nr.6 /2017 ,legea bugetului de stat pe anul 2017, a Deciziilor
nr.2,3 și 6 /2017 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 23 martie  2017 ;

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 2017.

Articolul 2. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2017 se stabileşte atât la venituri
cât şi la cheltuieli în sumă de 2786 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 2017 sunt în sumă de 2786 mii lei şi se prezintă
astfel:

Venituri   TOTAL 2786 mii lei
A.Venituri proprii 498 mii lei
B. Prelevări din bugetul de stat și alte surse 2288 mii lei
Din care :

- Estimare venit.sume def.din imp.pe venit      04.02.01. 182 mii lei
-Sume defalcate din impozit pe venit 18,5%   04.02.04 332 mii lei
-Sume defalcate din TVA . 11.02.02 1483 mii lei
-Sume de echilibrare din TVA 11.02.06 273 mii lei
-Suvenţie -alte bugete(încalzire) 43.02.34 18 mii lei



Articolul 6. Cheltuieli bugetului local pe anul 2017 sunt în sumă totală de 2786 mii lei
în structură se prezintă astfel :

Total cheltuieli : 2786 mii lei
-Servicii publice generale 51.02. 690 mii lei

din care;
-Cheltuieli de personal 490 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii 200 mii lei

-Apărare ordine publică şi siguranţă : 61.02 Total 36 mii lei
din care ;- cheltuieli de personal 29 mii lei

-cheltuieli materiale 2 mii lei
-alte cheltuieli –situaţii de urgenţă 5 mii lei

-ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02. Total 1165 mii lei
din care ;
-cheltuieli de personal 1013 mii lei
-cheltuieli materiale şi servicii 124 mii lei
-cheltuieli complementare 28 mii lei

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

-CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE  67.02. 147 mii lei
din care :

-Biblioteca comunală 36 mii lei
din care ; cheltuieli de personal 36 mii lei

-Cămin cultural 83 mii lei
din care ;-cheltuieli de capital 61 mii lei

-cheltuieli materiale (Serbarea campeneasca) 22 mii olei
-Culte 6 mii lei
-ACTIVITĂŢI CULTURAL SPORTIVE 22 mii lei

(Asociatiei Mugurii Codrului) 13 mii lei
(Asociația Sportiva Scoala Gimnazială)          9 mii lei

-Asistenţă socială 68.02. 351 mii lei
Din care :

- Cheltuieli de personal 245 mii lei
- Indemnizatie fixa 88 mii lei
- Ajutor social -incălzire 11.02.02 8 mii lei
-suvenţie încălzire –alte bugete 10 mii lei

-Servicii de dezvoltare publică 70.02 172 mii lei
din care:
-cheltuieli de personal 60 mii lei
-Cheltuieli materiale,bunuri şi  servicii. 112 mii lei

-Serviciul de salubrizare 74.02 60 mii lei
-Agricultură și Silvicultură 83.02 40 mii lei
-Transporturi si comunicatii 84.00 120 mii lei
din care:
-cheltuieli de capital 90 mii lei
-bunuri şi servicii (rep.străzi ,podeţe,zid sprijin.) 30 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 2017 precum şi lista cu
obiectivele de investiţii pe anul 2017 ,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
- Asociațiilor solicitante

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

SILADI ANDREEA-FELICIA

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 23.03.2017.
Nr.9 .

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

privind  aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a
indicatorilor tehnico-economici referitor la obiectivul de investiţie

” Modernizare și reabilitare străzi în comuna Băița de sub Codru , județul Maramureș”

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

Având în vedere;
- prevederile art.  291 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,

prin care nivelul cotei taxei pe valoarea adăugată este de 19 % începând cu data de 1 ianuarie 2017
- prevederile art.  7 alin. 1 lit. a  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013  pentru aprobarea

Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobată prin  Ordinul MDRAP nr. 1851/2013, privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013

In temeiul prevederilor, 36 aliniatul 2, litera „b”,aliniatul 4 litera „d”,art.45 si articolului  115 aliniatul 1 litera
„b” precum şi pe cele ale art.125 şi 126  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată,cu
completarile și modificările ulterioare;

Consiliul Local al Comunei Băița de Sub Codru,județul Maramureș,întrunit în ședință de îndată la 6 martie
2017;

HOTARASTE :

Art. 1 - Se aprobă documentatia de a avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investitii ” Modernizare și reabilitare străzi în comuna Băița de sub Codru , județul
Maramureș”cu o valoare totala de 4.441.377 lei  la care se adaugă TVA în valoare de 843.862 lei ,din care
C+M 4.824.703 lei inclusiv TVA, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Primarul Comunei Băița de Sub Codru va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari, iar secretarul raspunde de comunicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SILADI  ANDREEA-FELICIA

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 06.03.2017.
Nr. 10 .
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



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind  aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici referitor la
obiectivul de investiţie „REABILITARE – MODERNIZARE STRAZI RURALE IN LOCALITATEA URMENIS,

COMUNA BAITA DE SUB CODRU, JUDETUL MARAMURES”

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

Având în vedere;
- prevederile art.  291 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,

prin care nivelul cotei taxei pe valoarea adăugată este de 19 % începând cu data de 1 ianuarie 2017
- prevederile art.  7 alin. 1 lit. a  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013  pentru aprobarea

Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobată prin  Ordinul MDRAP nr. 1851/2013, privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013

In temeiul prevederilor, 36 aliniatul 2, litera „b”,aliniatul 4 litera „d”,art.45 si articolului  115 aliniatul 1 litera
„b” precum şi pe cele ale art.125 şi 126  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată,cu
completarile și modificările ulterioare;

Consiliul Local al Comunei Băița de Sub Codru,județul Maramureș,întrunit în ședință de îndată la 6 martie
2017;

HOTARASTE :

Art. 1 - Se aprobă documentatia de a avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investitii „REABILITARE – MODERNIZARE STRAZI RURALE IN LOCALITATEA
URMENIS, COMUNA BAITA DE SUB CODRU, JUDETUL MARAMURES”, cu o valoare totala de 1.807.465
lei la care se adauga TVA in valoare de 343.418 lei din care C+M de 1.714.110 lei fara TVA, conform anexei care
face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Primarul Comunei Băița de Sub Codru va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari, iar secretarul raspunde de comunicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SILADI  ANDREEA-FELICIA

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 06.03.2017.
Nr. 9 .
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



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la aprobarea întocmirii  unui  proiect tehnic în vederea executării unor zidurii de
sprijin și a unor rigole carosabile în comuna Băița de sub Codru .

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

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

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

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în ședință ordinară în
data de 30 mai 2017;

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă întocmirea unui  proiect tehnic în vederea executării unor
zidurii de    sprijin și a unor rigole carosabile în comuna Băița de sub Codru  aferente drumului comunal
DC 91 Asuaju de sus –Baita de sub Codru-Odești.

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

SILADI ANDREEA-FELICIA

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 30.05.2017.
Nr.21 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _10____ voturi pentru, __0___ abţeneri, ___0__ voturii
împotrivă,din numărul  de ___10____ consilieri prezenţi .
Consilieri în funcţie :  11



ROMÂNIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

cu privire la aprobarea exploatării și a modului de valorificare  a unor cantități de material lemnos  rezultat ca urmare a
executării unor lucrării de igenizare pe pășunea DIUȚA ,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 exploatarea 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 în vederea
asigurării necesarului de lemn de foc pentru încălzirea locuințelor populației.

Articolul 2. Prețul de valorificare a masei lemnoase rezultate este de 150 lei/mc,preț în care sunt
incluse toate cheltuielile cu privire la, punerea în valoarea,doborărea,precum și valoarea TVA-ul aferent.Cantitatea
maximă ce se va putea achiziționa de către  o 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  rezultat ca urmare a
executării unor lucrării de igenizare  de pe pășunea DIUȚA ,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 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,doborărea, depozitarea in rampă a mase
lemnoase,precum și valoarea TVA-ul aferent.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



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRARE

privind aprobarea distribuirii către populație în baza   unui contract de comodat încheiat cu fiecare
gospodărie în parte, a recipienților de compostare individuală achiziționați în cadrul proiectului

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș .

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;

Avînd în vedere acceptul Ministerului Fondurilor Europene , adresa comuna  nr. 2651/2017 a
Consiliului Județean Maramureș și1636/2017a   ADIGIDM Maramureș,prin care ni se comunică ACCPTUL cu
privire la distribuirea către populație a recipienților de compostare individuală ,în baza  unui contract de comodat
încheiat cu fiecare gospodărie în parte;

In temeiul prevederilor articolului 36 , alineatul 2 litera „c”,aliniatul 5 litera „a” ,articolului  115
aliniatul 1 litera „b”şi a 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 Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă ordinară în
data de 26 aprilie 2017;

HOTĂRASTE :

Articolul 1. Se aprobă distribuirea către populație a recipienților de compostare individuală,câte
1 recipient/fiecare gospodărie în parte,în baza    unui contract de comodat încheiat cu fiecare gospodărie.

Articolul 2. Contractul de comodat se încheie pe o perioadă de 8 ani.
Articolul 3. În vederea derulării în bune condiții a operatiunilor de distribuire , se împuternicește

viceprimarul comunei ,domnul POP TRAIAN,care va semna cu fiecare responsabil al gospodăriilor  contractual
de comodat.

Articolul 4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publicaprin afişare la si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Consiliului județean Maramureș
- ADIGDI Maramures

PRESEDINTE DE SEDINTA

SILADI ANDREEA-FELICIA
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ  TRAIAN

Baita de sub Codru
la 26 aprilie 2017.
Nr.16 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __11____voturi „pentru „ __0___voturi împotrivă,___0___abțineri din numărul  de 11
consilieri în funcţie ,fiind prezenţi ___11____ consilieri.



JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRARE

privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect
Delegarea   prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de  colectare separată și transport

separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, partea de sud a judetului cuprinzand:
LOT 1 : Zona 1 Sirbi si LOT 2 : Zona 4 Targu Lapus

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. 1633/29.03.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea
Integrată a Deseurilor Menajere Maramures, a HCL nr.32/30.10.2008 de aderare a comunei la aceasta asociatie,
precum si a prevederilor art.5 alin(1) lit.d) din Statutul Asociatiei.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
ale art.19. alin.(3) Hotărârii Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile
de servicii.

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 Băița de sub Codru, intrunit in sedinta ordinara în  data de 26 aprilie 2017;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba Documentaţia de atribuire a contractului avand ca obiect Delegarea   prin concesiune a
gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de  colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al
deșeurilor similare, partea de sud a judetului cuprinzand: LOT 1 : Zona 1 Sirbi si LOT 2 : Zona 4 Targu Lapus cuprinsa in Anexa
nr.1 a prezentei hotarari, si care face parte integranta din aceasta, compusa din următoarele documente

a) fişa de date a concesiunii
b) caietul de sarcini;
c) modelul de contract, conţinând clauzele contractuale obligatorii;
d) formularele şi modelele de documente.
Art. 2 Se imputerniceste domnul DUMȚA  AUREL - primar al 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, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, Proiectul de hotarare privind aprobarea
Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect Delegarea   prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru
activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, partea de sud a judetului
cuprinzand: LOT 1 : Zona 1 Sirbi si LOT 2 : Zona 4 Targu Lapus

Art.3 Prezenta Hotarare se aduce la conoştiinţă publică prin afişare şi se comunică:
- Institutiei  Prefectului Judetului Maramures;

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

SILADI ANDREEA-FELICIA
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ  TRAIAN

Baita de sub Codru
la 26 aprilie 2017.
Nr.14 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __11____voturi „pentru „ __0___voturi împotrivă,___0___abțineri din numărul
de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi __11_____ consilieri.





ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea  numărului asistenţilor  personali ai   persoanelor cu  handicap
pe anul 2017 ,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 01.01.2017 numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav   este de 9 iar  a  persoanelor cu handicap  care  au optat pentru indemnizaţie  la 6.

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

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

HODOR OVIDIU

Contrasemnat
Secretar comunei
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
31.01.2017.
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.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea

Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor
pe anul 2017

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
31.01.2017.

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1.- Se aprobă Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei
Băiţa de sub Codru ,pe anul 2017,plan întocmit  conform structurii 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

HODOR OVIDIU
Contrasemnat

Secretar  al comunei

DRAGOŞ   TRAIAN
Băiţa de sub Codru
la 31.01.2017.
Nr.4 .
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 2017
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 31 ianuarie  2017, adopta prezenta;

H O T A R A R E :

Articolul 1.- Se aproba Planul de Actiuni si Lucrari de Interes Local pe anul 2017
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,

HODOR OVIDIU
Contrasemneaza:
Secretarul comunei,

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ TRAIAN
La 31 ianuarie 2017.
Nr. 5 .
Nr.total consilieri 11 în funcţie , consilieri prezenti ____11___.

Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de __11_____  voturi pentru, __0___impotriva, ___0___ abtineri.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea unui program de măsuri în vederea organizării şi desfăşurării
serbării ”TÂRGUL SÂNZIENELOR” 2017 ediția a 23-a

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

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2 litera „d” aliniatul 6 litera „a” punctul 4 ,
a art. 45 art.115 aliniatul 1 litera”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările și completările
ulterioare;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă Programul de măsuri  ce se impun a fi luate  în vederea
organizării şi desfăşurării serbării « TÂRGUL SÂNZIENELOR” ce se va desfășura la HUTA Băiţa de
sub Codru , în data de 24 iunie 2017-ediţia a XXIII-a.

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

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

SILADI  ANDREEA-FELICIA
Contrasemnat

Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
30.05.2017
Nr.20

Nr.total consilieri  în funcţie 11. , prezenti 10
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 învăţământ din comună

pentru anul școlar 2017-20178

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.5777/2016,cu privire la aprobarera normelor metodologine privind elaborarea
planului de școlarizare 2017-2018 ;

Având în vedere adresa nr.216/2017 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 2017-2018 ,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

HODOR OVIDIU

Contrasemnat
Secretar comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
31.01.2017.
Nr.2.

Notă:
Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu ___11___ voturi pentru , ___0___voturi  împotrivă şi ___0____ abţineri.
Numărul  consilierilor  prezenţi  fiind de ___11____ din totalul de 11 în funcţie.
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