
ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la  delegarea unor atribuţiuni de încasare

Având în vedere prevederile art. 6 alineat 2 din Hotărârea consiliului  local al
comunei Băiţa de sub Codru cu privire la actualizarea taxelor percepute de primăria comunei
pentru eliberarea certificatelor de orice fel precum şi stabilirea tarifelor ce se încasează pentru
unele prestaţii;

In temeiul prevederilor articolelor 44 literele “b,” g”  şi  “ ş “,  şi 48 din legea nr.
69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din
13 aprilie 1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :
Articolul 1. Contravaloarea serviciilor prestate de primăria comunei constând din

executarea de copii de pe documente  , reglementată prin Hotărârea consiliului local se va încasa
pe bază de chitanţe cu valoare fixă de 500, 1000 şi 1500 lei valoare individuală, înregistrate în
registrul documentelor cu regim special , înseriate şi semnate pentru control financiar preventiv.

Articolul 2. Chitanţele cu valoare fixă se gestionează de către contabilul
consiliului local, care le va elibera pentru personalul însărcinat cu utilizarea acestora .

Săptămânal personalul ce utilizează astfel de chitanţe va preda la caseria comunei
suma încasată pe bază de chitanţă pe baza căreia va ridica de la contabilul primăriei chitanţe de
valoarea respectivă.

Articolul 3. Se delegă atribuţiuni de încasare a contravalorii prestaţiilor de copiere
pe bază de chitanţe cu valoare fixă domnilor : Traian Dragoş – secretar - , Maria Dumuţa –
tehnician agricol – şi Aurica Pop - referent -.

Articolul 4. Contravaloarea prestaţiei de redactare la imprimantă calculator a unor
documente se încasează pe bază de chitanţă prin caseria comunei sau personalul cu atribuţiuni
delegate în acest sens.

Articolul 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
domnul Vanca Gheorghe  contabil.

Articolul 6. Prezenta dispoziţie  se aplică începând cu data de 01.04.1999 şi se
comunică :

- Domnului Dragoş Traian
- Doamnei Dumuţa Maraia
- Doamnei Pop Aurica
- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 19.03. 1999
Nr.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu orivire la eliberarea unei autorizaţii de fincţionare

Având în vedere cererea adresată de PETRAN AUREL cu domiciliul  în
municipiul Baia Mare str. Republicii nr. 50/51 în calitate de administrator al S.C. “JENIAN
COM “ S.R.L  de a i se elibera o autorizaţie pentru activitatea

CHIOŞC ALIMENTAR BAITA DE SUB CODRU  Nr. 537

In temeiul prevederilor articolelor 44 lit. “ţ” şi 48 din legea nr. 69/1991 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activitatea:
CHIOŞC  ALIMENTAR BAITA DE SUB CODRU  Nr. 537

Articolul 2. Activitatea punctului alimentar se va desfăşura între orele 8-12 ,16-20
Articolul 3. Activităţile ce se pot desfăşura la unitatea autorizată sunt :

Desfacere de produse alimentare
Desfacere de produse alimentare de origine animală
Recepţionarea  şi livrarea produselor de origine animală

Articolul 4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului PETRAN AUREL

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 13 noiembrie 1999
Nr.82



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Cu privire la  delegarea unor atribuţiuni de încasare

In temeiul prevederilor articolelor 44 litera “ g “ şi  “ ş “,  şi 48 din legea nr.
69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din
13 aprilie 1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se delegă atribuţiunea de încasare taxe pentru eliberarea de
certificate, avize autorizaţii şi taxe de timbru domnului Dragoş Traian – secretar.

Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
domnul Vanca Gheorghe  contabil.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie  se comunică :
- Domnului Dragoş Traian
- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 4 ianuarie 1999
Nr.1



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la organizarea gestiunii “ imprimate şi formulare cu regim special”

şi numirea unui gestionar pentru această gestiune

Având în vedere prevederile Legii nr.82 / 1991  a  contabilităţii
In temeiul prevederilor articolelor 44 literele “ ş” şi”v  “  şi 48 din legea nr.

69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din
13 aprilie 1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1 Se constituie  gestiunea “ imprimate şi formulare cu regim special “ la
Primăria comunei Băiţa de sub Codru.

Articolul 2. Domnul Vanca Gheorghe – contabil – se numeşte gestionar pentru
gestiunea “ imprimate şi formulare cu regim special “.

Articolul 3. In termen de 10 zile de la emiterea prezentei dispoziţii domnul Vanca
Gheorghe va retrage toate imprimatele şi formularele cu regim special aflate la compartimentele
şi funcţionarii de la Consiliul local şi instituţiile subordonate în vederea inventarierii lor, cu
excepţia chitanţierelor în lucru aflate la cei ce sunt abilitaţi să încaseze impozite sau alte taxe.

Odată cu inventarierea imprimatelor şi formularelor cu regim special domnul
Vanca Gheorghe va face şi propuneri de casare şi distrugere a imprimatelor şi formularelor cu
regim special ce nu se mai utilizează ori care nu sunt necesare în activitatea Consiliului local şi
instituţiilor subordonate.

Articolul 4. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Domnului Vanca Gheorghe
- Prefectului judeţului Maramureş

-

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 3 noiembrie 1999
Nr.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la acordarea salariului de merit

Domnului  Dragoş Traian - secretar

Având în vedere prevederile articolului 10  din Legea nr. 40/1991 republicată, cu
modificările ulterioare ;

In temeiul prevederilor articolelor 44 litera “ v ”  şi 48 din legea nr. 69/1991 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 august 1999 se acordă salariul de merit de 15 %
în sumă de 247050 leidomnului Dragoş Traian .

Articolul 2 Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului Vanca Gheorghe
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la08.09.1999.
Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la numirea Inspectorului de protectie civilă a comunei

BĂIŢA  DE SUB CODRU

Având în vedere  prevederile Legii nr.106/1996 a protectiei civile;
In temeiul prevederilor art.44 aliniatul 1 litera I,art.44 aliniatul 2 şi a art. 48 dibn Legea

nr. 69/1991 a administraţiei publice locale ,republicată în Monitorul Oficial al României nr.79
din 18 aprilie 1996;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru,judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul DRAGOS TRAIAN ,având funcţia de secretar al Consiliului local
al comunei Băiţa de sub Codru se numeşte în funcţia de “Inspector de protecţie civilă”al comunei
Băiţa de sub Codru prin cumul de funcţii începând cu data de 01.08.1999.

Cu aceeaşi dată domnul VANCA GHEORGHE se eliberează din această
funcţie;

Pentru îndeplinirea acestei funcţii domnul DRAGOS  TRAIAN beneficiază
de o indemnizaţie de 151.900 lei neinclusă în salariul tarifar de încadrare.

Articolul 2. In baza prezentei dispoziţii sunteţi obligat să îndepliniţi atribuţiile ce vă
revin din actele normative în vigoare cu privire la protecţia civilă ,din Inastrcţiunile
Comandantului Protecţiei Civile,şefului protecţiei civile.

Articolul 3.  Prezenta se comunică la;
-Inspectoratului de protecţie civilă a judeţului Maramureş.
-Prefectului judeţului Maramures
-domnului DRAGOS  TRAIAN
-serviciului financiar-contabil

PRIMAR

DUMUTA  DUMITRU

Băiţa de sub Codru  la 08.09.1999.
Nr. 61



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la efectuarea unor virări de credite bugetare

Având în vedere prevederile articolului 18 alineat 3 din Legea nr. 189/1998
privind finanţele publice locale ;

In temeiul prevederilor articolelor 44 litera “ g “ şi 48 din legea nr. 69/1991 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş
DISPUNE :

Articolul 1 Se aprobă efectuarea următoarelor virări de credite bugetare în cadrul
aceloraşi capitole şi subcapitole ale bugetului  local şi în cadrul trimestrului IV 2000.

Articolul 2., Gestiunile supuse inventarierii, modul de efectuare şi perioada de
inventariere sunt următoarele :

Gestiunea Mod de efectuare Perioada
1.Casa Integrală 27 decembrie
2.Primărie mijloace fixe şi
obiecte de inventar Integrală 6-7 decembrie
3.Primărie materiale Integrală 8    decembrie
4.Biblioteca comunală Sondaj 9-10    decembrie
5.Cămin cultural Integrală 14-15 decembrie

Articolul 3. Inventarierea gestiunii “Imprimate cu regim special se ve efectua de
către primar în perioada 22-25 noiembrie 1999.

Articolul 4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Membrilor comisiei
- Compartimentului financiar contabil
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 3 noiembrie 1999.
Nr.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea membrilor comisiei de adjudecare a ofertelor

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei nr. 12/1993 privind achiziţiile publice ;
In temeiul prevederilor articolului 44 punct 2 şi 48 din legea nr. 69/1991 a

administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se numeşte comisia pentru adjudecarea ofertelor pentru execuţia
proiectelor de înfiinţare a distribuţiilor de gaze naturale în localităţile Băiţa de sub Codru şi
Urmeniş în următoarea componenţă :

1. Pop Dumitru viceprimar Preşedinte
2. Vanca Gheorghe contabil secretar
3. Bolma  Grazziella inginier DUATL membru
4. Ghiţă Gheorghe inspector CFG membru
5. Sabou Vasile consilier membru

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică membrilor comisiei şi

- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru
la 15 septembrie 1999

Nr.66
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