
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la acordarea uni ajutor de deces

Avand in vedere cererea domnului Vanca Gheorghe contabil la Primaria Baita de sub
Codru si documentele ce o insotesc;

Avand in vedere prevederile art. 98 lit. E din Legea nr. 19/2000 precum si ale art. 14 litera
b din Legea 632/2002

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 2 precum si ale articolului 71 din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Se acorda ajutor de deces in suma de 3.481.000 lei domnului Vanca
Gheorghe , contabil la Primaria comunei Baita de sub Codru , pentru decesul tatalui sau Vanca
Pintea si sup[ortarea cheltuielilor de inmormantare.

Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 31.07.2003.
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.73
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei  BLIDAR LUCICA Băiţa –Codru 189

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 1350/2006;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele „d” şi „e” , alineatul  5 litera
„2a” şi art. 120 indice 7 aliniatul  1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi
completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 50 lei RON lunar
doamnei BLIDAR LUCICA din Băiţa de sub Codru nr. 189 – beneficiară de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2006-martie 2007 în sumă totală de 250  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2006.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei BLIDAR LUCICA
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  27.10.2006

Nr. 170.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.87
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  BLIDAR TRAIAN Băiţa –Codru 27

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 1350/2006;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele „d” şi „e”, alineatul 5  litera
„a” şi art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi
completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 50 lei RON lunar
domnului  BLIDAR TRAIAN din Băiţa de sub Codru nr. 27 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2006-martie 2007 în sumă totală de 250  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2006.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului  BLIDAR TRAIAN
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

VANCA VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  27.10.2006

Nr. 171.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.75
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei  BRÎNDUŞE MĂRIOARA Băiţa 567.

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Prdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa
Guvernului , nr. 55/2004;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 430.000 lei lunar
doamnei BRÎNDUŞE MĂRIOARA din Băiţa de sub Codru nr. 567 – beneficiară de ajutor social
- pentru perioada noiembrie 2004-martie 2005 în sumă totală de 2.150.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei  BRÎNDUŞE MĂRIOARA
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
RUS  VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La 20.10.2004.
Nr.367.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.75
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei  BRÎNDUŞE MĂRIOARA Băiţa –Codru 567

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 1350/2006;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele „d” şi „e” , alineatul  5 litera
„2a” şi art. 120 indice 7 aliniatul  1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi
completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 50 lei RON lunar
doamnei BRÎNDUŞE MĂRIOARA din Băiţa de sub Codru nr. 567 – beneficiară de ajutor social
- pentru perioada noiembrie 2006-martie 2007 în sumă totală de 250  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2006.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei  BRÂNDUŞE MĂRIOARA
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  27.10.2006

Nr. 169.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.75
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei BRÎNDUŞE MĂRIOARA Băiţa –Codru 567

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 776/2005;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 48 lei RON lunar
doamnei BRÎNDUŞE MĂRIOARA din Băiţa de sub Codru nr. 567 – beneficiară de ajutor social
- pentru perioada noiembrie 2005-martie 2006 în sumă totală de 240 RON lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii .

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei  BRÎNDUŞE MĂRIOARA
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  16.11.2005

Nr. 133.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.49
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei CONE ANA 131

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Prdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
doamnei Cone Ana din Băiţa de sub Codru nr. 131 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Cone Ana
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.76
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei CONEA  FLORICA 104

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Prdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa
Guvernului , nr. 55/2004;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 430.000 lei lunar
doamnei Conea Florica din Băiţa de sub Codru nr. 104 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2004-martie 2005 în sumă totală de 2.150.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Conea Florica
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
RUS  VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  20.10.2004

Nr. 368.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.76
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei CONEA FLORICA Băiţa –Codru 104

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 776/2005;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 48 lei RON lunar
doamnei CONEA FLORICA din Băiţa de sub Codru nr. 104 – beneficiară de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2005-martie 2006 în sumă totală de 240  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii .

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei CONEA FLORICA
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  16.11.2005

Nr. 134.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.76
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei CONEA FLORICA Băiţa –Codru 104

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 1350/2006;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele „d” şi „e” , alineatul  5 litera
„2a” şi art. 120 indice 7 aliniatul  1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi
completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 50 lei RON lunar
doamnei CONEA FLORICA din Băiţa de sub Codru nr. 104 – beneficiară de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2006-martie 2007 în sumă totală de 250  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2006.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei CONEA FLORICA
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  27.10.2006

Nr. 162.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.46
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului   CRISAN IOAN Urmeniş 122

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
domnului Crisan Ioan din Urmeniş nr. 122 – beneficiară de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului Crisan Ioan Urmenis 122
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.54
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului CRISAN SIMION Urmeniş 122

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
domnului Crisan Simion din Urmeniş nr. 122 – beneficiară de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului Crisan Simion Urmenis 122
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.35
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei DRAGOS AURICA Urmeniş 190

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
doamnei Dragos Aurica din Urmeniş nr. 190 – beneficiară de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Dragos Aurica Urmenis 190
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.20
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei GHIT IULIANA 563

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Prdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
doamnei Ghiţ Iuliana din Băiţa de sub Codru nr. 563 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Ghiţ Iuliana
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.71
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei GUDASZ EDITA 352

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Prdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
doamnei Gudasz Edita din Băiţa de sub Codru nr. 352 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Gudasz Edita
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.45
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei HODOR MARIA 515

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Prdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
doamnei Hodor Maria din Băiţa de sub Codru nr. 515 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Hodor Maria
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.61
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei Lupan Ema Urmeniş 128

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
doamnei Lupan Ema din Urmeniş nr. 128 – beneficiară de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Lupan Ema Urmenis 128
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.32
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei MURESAN ANA NICOLETA Urmeniş 90

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
doamnei Muresan Ana Nicoleta din Urmeniş nr. 90 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Muresan Ana Nicoleta Urmenis 90
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.79
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  NEGRE GHEORGHE URMENIŞ NR.93

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 776/2005;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 48 lei RON lunar
domnului  NEGRE GHEORGHE –URMENIŞ 93 – beneficiar de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2005-martie 2006 în sumă totală de 240  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii .

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului  NEGRE GHEORGHE
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  16.11.2005

Nr. 140.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.79
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  NEGRE GHEORGHE URMENIŞ NR.93

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată şi completată prin
Hotărârea Guvernului , nr. 1350/2006;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele”d” şi „e” , alineatul 5
litera”a” şi art.120 indice 7 aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ,cu modificările şi
completările ulterioare

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 50 lei RON lunar
domnului  NEGRE GHEORGHE –URMENIŞ 93 – beneficiar de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2006-martie 2007 în sumă totală de 250  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2006 .

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului  NEGRE GHEORGHE
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  27.10.2006

Nr. 161.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.80
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului   NEGRE  GHEORGHE Urmeniş 93

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa
Guvernului , nr. 55/2004;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 430.000 lei lunar
domnului NEGRE GHEORGHE din Urmeniş nr. 93 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2004-martie 2005 în sumă totală de 2.150.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului Negre Gheorghe Urmenis  93
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

RUS  VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  20.10.2004
Nr.  370.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.79
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  NEGRE VASILE URMENIŞ NR.93

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 776/2005;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 48 lei RON lunar
domnului  NEGRE VASILE –URMENIŞ 93 – beneficiar de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2005-martie 2006 în sumă totală de 240  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii .

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului  NEGRE VASILE
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  16.11.2005

Nr. 139.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.79
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  NEGRE VASILE URMENIŞ NR.93

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 1350/2006;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele „d” şi „e”, , alineatul 5
litera „a” şi art. 120 indice 7  aliniastul 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu
modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 50 lei RON lunar
domnului  NEGRE VASILE –URMENIŞ 93 – beneficiar de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2006-martie 2007 în sumă totală de 250  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2006.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului  NEGRE VASILE
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

VANCA VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  27.10.2006

Nr. 163.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.79
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului   NEGRE VASILE Urmeniş 93

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa
Guvernului , nr. 55/2004;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 430.000 lei lunar
domnului Negre Vasile din Urmeniş nr. 93 – beneficiară de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2004-martie 2005 în sumă totală de 2.150.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului Negre Vasile Urmenis  93
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

RUS  VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  20.10.2004
Nr.  369.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.84
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei OLAR LEVICA Băiţa –Codru  653

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 776/2005;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 48 lei RON lunar
doamnei OLAR LEVICA din Băiţa de sub Codru nr. 653 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2005-martie 2006 în sumă totală de 240 RON lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii .

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei  OLAR LEVICA
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  16.11.2005

Nr. 131.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.84
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei OLAR LEVICA Băiţa –Codru  653

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 1350/2006;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele „d” şi „e” , alineatul 5  litera
„a” şi a art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ,cu modificările şi
completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 50 lei RON lunar
doamnei OLAR LEVICA din Băiţa de sub Codru nr. 653 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2006-martie 2007 în sumă totală de 250 RON lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2006.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei  OLAR LEVICA
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

VANCA VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  27.10.2006

Nr. 164.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.66
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei OSAN FLORICA 477

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Prdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa
Guvernului , nr. 55/2004;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 430.000 lei lunar
doamnei Osan Florica din Băiţa de sub Codru nr. 477 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2004-martie 2005 în sumă totală de 2.150.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Osan Florica
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
RUS  VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  20.10.2004

Nr. 365.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.66
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei OSAN FLORICA 477

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 776/2005;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 48 lei RON lunar
doamnei Osan Florica din Băiţa de sub Codru nr. 477 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2005-martie 2006 în sumă totală de 240 RON lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii ,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Osan Florica
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  16.11.2005

Nr. 365.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.66
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei OSAN FLORICA 477

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Prdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
doamnei Osan Florica din Băiţa de sub Codru nr. 477 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Osan Florica
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.85
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului PETRAN DUMITRU Băiţa –Codru 625

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 776/2005;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 48 lei RON lunar
domnului PETRAN DUMITRU din Băiţa de sub Codru nr. 625 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2005-martie 2006 în sumă totală de 240  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii .

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului PETRAN DUMITRU
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  16.11.2005

Nr. 135.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.85
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului PETRAN DUMITRU Băiţa –Codru 625

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 1350/2006;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele „d” şi „e”, alineatul 5  litera
„a” şi art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi
completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 50 lei RON lunar
domnului PETRAN DUMITRU din Băiţa de sub Codru nr. 625 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2006-martie 2007 în sumă totală de 250  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2006.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului PETRAN DUMITRU
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

VANCA VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  27.10.2006

Nr. 165.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.51
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei PINTEAN FLOARE 603

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa
Guvernului , nr. 55/2004;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 430.000 lei lunar
doamnei Pintean Floare din Băiţa de sub Codru nr. 603 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2004-martie 2005 în sumă totală de 2.150.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Pintean Floare
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
RUS   VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  20.10.2004.
Nr. 360



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.51
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei PINTEAN FLOARE 603

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Prdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
doamnei Pintean Floare din Băiţa de sub Codru nr. 603 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Pintean Floare
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.24
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei PODINA MARIA Urmeniş 40

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
doamnei Podina Maria din Urmeniş nr. 40 – beneficiară de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Podina Maria Urmenis 40
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.69
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei POP FLORICA 187

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Prdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa
Guvernului , nr. 55/2004;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 430.000 lei lunar
doamnei Pop Florica din Băiţa de sub Codru nr. 187 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2004-martie 2005 în sumă totală de 2.150.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Pop Florica
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
RUS VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  20.10.2004.
Nr.361



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.69
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei POP FLORICA Băiţa –Codru 187

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 776/2005;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 48 lei RON lunar
doamnei POP FLORICA din Băiţa de sub Codru nr. 187 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2005-martie 2006 în sumă totală de 240 RON lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii .

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei  POP FLORICA
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  16.11.2005

Nr. 132.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.69
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei POP FLORICA 187

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Prdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
doamnei Pop Florica din Băiţa de sub Codru nr. 187 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Pop Florica
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.21
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei POP MARIA 161

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Prdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
doamnei Pop Maria din Băiţa de sub Codru nr. 161 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Pop Maria
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.41
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei POP MARIA 343

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Prdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
doamnei Pop Maria din Băiţa de sub Codru nr. 343 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Pop Maria
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.89
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului POP MARINEL Băiţa –Codru 352/A

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 1350/2006;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele „d” şi „e”, alineatul 5  litera
„a” şi art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi
completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 50 lei RON lunar
domnului POP MARINEL din Băiţa de sub Codru nr. 352/a – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2006-martie 2007 în sumă totală de 250  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2006.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului POP MARINEL
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

VANCA VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  05.12.2006

Nr. 208.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.86
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  POP MARINEL  Băiţa de sub Codru nr. 352A

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 776/2005;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 48 lei RON lunar
domnului  POP MARINEL-Băiţa de sub Codru nr. 352A – beneficiar de ajutor social - pentru
perioada decembrie 2005-martie 2006 în sumă totală de 192 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii .

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului POP MARINEL
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  20.12.2005

Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.82
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei  POP MARTA-ERIKA  352/a

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Prdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa
Guvernului , nr. 55/2004;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 430.000 lei lunar
doamnei POP MARTA-ERIKA din Băiţa de sub Codru nr. 352/a – beneficiară de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2004-martie 2005 în sumă totală de 2.150.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei  POP MARTA-ERIKA
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
RUS  VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La 20.10.2004.
Nr.366.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.56
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului POP VASILE URMENIŞ NR.25

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 776/2005;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 48 lei RON lunar
domnului  POP VASILE –URMENIŞ 25 – beneficiar de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2005-martie 2006 în sumă totală de 240  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii .

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului  POP VASILE
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  16.11.2005

Nr. 138.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.56
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului POP VASILE URMENIŞ NR.25

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 1350/2005;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele „d” şi „e” , alineatul 5 litera
„a” şi art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi
completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 50 lei RON lunar
domnului  POP VASILE –URMENIŞ 25 – beneficiar de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2006-martie 2007 în sumă totală de 250  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie  2006 .

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului  POP VASILE
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  27.10.2006

Nr. 166.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.56
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului   POP VASILE Urmeniş 25

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa
Guvernului , nr. 55/2004;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 430.000 lei lunar
domnului Pop Vasile din Urmeniş nr. 25 – beneficiară de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2004-martie 2005 în sumă totală de 2.150.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului Pop Vasile Urmenis 25
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

RUS  VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  20.10.2004
Nr.  362



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.56
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului POP VASILE Urmeniş 25

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
domnului Pop Vasile din Urmeniş nr. 25 – beneficiară de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului Pop Vasile Urmenis 25
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.90
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  SABOU AUREL Băiţa –Codru 615

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 1350/2006;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele „d” şi „e”, alineatul 5  litera
„a” şi art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi
completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 50 lei RON lunar
domnului SABOU AUREL din Băiţa de sub Codru nr. 615 – beneficiar de ajutor social - pentru
perioada decembrie 2006-martie 2007 în sumă totală de 200 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2006.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului  SABOU AUREL
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

VANCA VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  05.12.2006

Nr. 209.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.73
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei SABOU MARIA 189

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Prdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa
Guvernului , nr. 55/2004;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 430.000 lei lunar
doamnei Sabou Maria din Băiţa de sub Codru nr. 189 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2004-martie 2005 în sumă totală de 2.150.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Sabou Maria 189
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

RUS  VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La 20.10.2004.

Nr. 363



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.73
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei BLIDAR LUCICA Băiţa 189

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 776/2005;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 48 lei RON lunar
doamnei BLIDAR LUCICA din Băiţa de sub Codru nr. 189 – beneficiară de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2005-martie 2006 în sumă totală de 240 RON lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii .

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei BLIDAR LUCICA
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  16.11.2005

Nr. 130.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.73
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei SABOU MARIA 189

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
doamnei Sabou Maria din Băiţa de sub Codru nr. 189 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Sabou Maria 189
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.70
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului   SABOU VASILE 615

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa
Guvernului , nr. 55/2004;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 430.000 lei lunar
domnului Sabou Vasile din Băiţa de sub Codru nr. 615 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2004-martie 2005 în sumă totală de 2.150.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului Sabou Vasile   nr. 615
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

RUS  VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La 20.10.2004.
Nr.364



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.70
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului SABOU VASILE Băiţa –Codru 615

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 776/2005;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 48 lei RON lunar
domnului SABOU VASILE din Băiţa de sub Codru nr. 615 – beneficiar de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2005-martie 2006 în sumă totală de 240  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii .

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului SABOU VASILE
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  16.11.2005

Nr. 137.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.70
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului SABOU VASILE Băiţa –Codru 615

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 1350/2006;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele „d” şi „e” , alineatul 5  litera
„a” şi art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi
comnpletările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 50 lei RON lunar
domnului SABOU VASILE din Băiţa de sub Codru nr. 615 – beneficiar de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2006-martie 2007 în sumă totală de 250  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2006.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului SABOU VASILE
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  27.10.2006

Nr. 168.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.70
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului SABOU VASILE 615

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
domnului Sabou Vasile din Băiţa de sub Codru nr. 615 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului Sabou Vasile 615
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.83
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului SABOU  VIOREL-AUREL Băiţa –Codru 615

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 776/2005;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 48 lei RON lunar
domnului SABOU VIOREL din Băiţa de sub Codru nr. 615 – beneficiar de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2005-martie 2006 în sumă totală de 240  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii .

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului SABOU VIOREL
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  16.11.2005

Nr. 136.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.83
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului SABOU  VIOREL-AUREL Băiţa –Codru 615

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Guvernului , nr. 1350/2006;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele „d” şi „e” , alineatul 5
litera”a” şi art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi
completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 50 lei RON lunar
domnului SABOU VIOREL din Băiţa de sub Codru nr. 615 – beneficiar de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2006-martie 2007 în sumă totală de 250  lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2006.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului SABOU VIOREL
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  27.10.2006

Nr. 167.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.2
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei SILAGHI MARIA 135

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Prdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
doamnei Silaghi Maria din Băiţa de sub Codru nr. 135 – beneficiară de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Silaghi Maria
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.18
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Doamnei VAIDA ANA Urmeniş 97

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea
locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 350.000 lei lunar
doamnei Vaida Ana din Urmeniş nr. 97 – beneficiară de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2003-martie 2004 în sumă totală de 1.750.000 lei.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii octombrie,  la data care va fi stabilită prin dispoziţie.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Vaida Ana Urmenis 97
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.2
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea dreptului la alocatie de susţinere pentru

familie monoparentala solicitantului BRANDUŞE MARIOARA

Avand in vedere cererea de stabilire a dreptului la alocatie complementara adresata de
domnul Branduse Marioara din Baita de sub Codru nr. 567 impreuna cu documentele ce o
insotesc ,  precum si ancheta sociala realizata la domiciliul acestuia;

Având în vedere prevederile articolelor 20 alin 1 , 27  alin. 1 si 29 din Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de
sustinere pentru familia monoparentala;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se stabileste dreptul la alocatie de susţinere  pentru familia
monoparentala a doamnei Branduse Marioara din Baita de sub Codru nr. 567 compusa din 3
membrii din care 2 copii sub 18 ani in suma de  525000 lei.

Potrivit cererii si anchetei sociale realizate veniturile familiei sunt in suma neta de
1786000 lei rezultand un venit mediu net pe membru de familie de 595334 lei.

Plata alocatiei complementare se va face incepand cu data de 1 februarie 2004.
Articolul 2. Titularul dreptului la alocatia complementara este obligat sa comunice

in termen de 5 zile orice modificare intervenita cu privire la componenta familiei si la veniturile
realizate de membrii acesteia .

Articolul 3. Pentru copii de varsta scolara (sub 16 ani ) titularul dreptului la
alocatie complementara va prezenta din 3 in 3 luni adeverinta de la institutia de invatamant a
carei elev este , o adeverinta cu privire la frecventarea cursurilor.

Articolul 4. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Doamnei Branduse Marioara
- Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala a judetului

Maramures
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 31 ianuarie 2004
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la acordarea concediului fără plată
domnului  BUTUZA ŞTEFAN-teh.veterinar.

Având in vedere prevederile  art. 148 alineat 1-2 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii ;
Având in vedere cererea domnului  BUTUZA ŞTEFAN din Băiţa de sub Codru nr. 688,

încadrat la Primăria Băiţa de sub Codru în cadrul serviciul de cadastru şi agricultură, în funcţia de
Tehnician veterinar (operator însămânţător):

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , ţ, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Se aprobă cererea domnului BUTUZA ŞTEFAN din Băiţa de sub
Codru nr. 688-tehnician veterinar(operator însămânţător), pentru efectuarea concediului fără plată
pe o perioadă de 30 de zile,începînd cu data de 8 noiembrie 2004;

Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures
- Domnului  BUTUZA ŞTEFAN

PRIMAR
RUS   VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 16.11.2004.
Nr.16.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara

In temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 1 şi a articolului 71 din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Baita de sub Codru se convoaca in sedinta
publica în ziua de 17.12.2003. ora 8. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul
proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local
2. Proiect de hotarare pentru  aprobarea asocierii comunei Baita de sub Codru la

programul de gestiune in comuna a deseurilor.
3. Probleme curente;
4. Întrebari si interpelari.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  12.12.2003 TRAIAN DRAGOS
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara

In temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 1 şi a articolului 71 din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Baita de sub Codru se convoaca in sedinta
ordinară în ziua de 27.12.2004. ora 9.00. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul
proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotarare cu privire la adoptarea bugetului local pe anul 2005.
2. Proiect de hotarare cu privire adptarea bugetului  activităţi autofinanţate”Cămin

cultural  şi Păşuni comunale”pe anul 2005.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a postului de

director  cămin  cultural.
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  unui PUD pentru culturl greco-catolic

Băiţa de sub Codru.
5. Probleme curente;
6. Întrebari si interpelari.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

RUS   VASILE

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN   DRAGOŞ

Baita de sub Codru
la 21.12.2004
Nr.401.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara

In temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 1 şi a articolului 71 din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Baita de sub Codru se convoaca In Sedinta în
ziua de 27.02. ora 13. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii
de zi :

1. Proiect de hotarare pentru aprobarea numarului de asistenti personali ai
persoanelor cu handicap;

2. Raport cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul II 2003 ;
3. Rapoarte ale consilierilor;
4. Probleme curente;
5. Întrebari si interpelari.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  22.02.2003 TRAIAN DRAGOS
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara

In temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 1 şi a articolului 71 din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Baita de sub Codru se convoaca in sedinta
publica în ziua de 29.04.2003. ora 10. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul
proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotarare pentru modificarea regulamentului de organiyare si
functionare a consiliului local

2. Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local
3. Informare cu privire la realizarea bugetului l0ocal pe trimestrul I 2003
4. Probleme curente;
5. Întrebari si interpelari.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  24.04.2003 TRAIAN DRAGOS
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara

In temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 1 şi a articolului 71 din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Baita de sub Codru se convoaca in sedinta
publica în ziua de 28.12.2003. ora 14. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul
proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotarare pentru aprobarea bugetului comunei pe anul 2004
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea bugetelor activitatilor autofinantate
3. Probleme curente;
Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  23.12.2003 TRAIAN DRAGOS
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Privind convocarea consiliului local în sedinta ordinara

In temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 1 şi a articolului 71 din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Baita de sub Codru se convoaca In Sedinta în
ziua de 30.03.2003. ora 15. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al
ordinii de zi :

1. Proiect de hotarare pentru aprobarea statutului comunei
2. Informarea primarului privind starea economico/social[ a comunei
3. Rapoarte ale consilierilor;
4. Probleme curente;
5. Întrebari si interpelari.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  24.03..2003 TRAIAN DRAGOS
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 40 aliniatul 1 şi art. 71 aliniatul 1 din legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din
23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 30.06.2003 ora 9.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei , a statului de funcţii şi

a numărului maxim  de funcţii publice pentru aparatul propriu al consiliului local.
2. Proiect de hotărâre cu privire încetarea mandatului de viceprimar al domnului

SABOU VASILE.
4.  Probleme curente
5.  Intrebări şi interpelări.
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 26 iunie 2003 Secretarul comunei

Nr.100





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privirte la delimitarea secţiilor de votare pentru

referendumul naţional de la 19 octombrie 2003

Având în vedere prevederile Legii nr. 3/2000 , Legii 375 / 2003 şi H.G. nr.
1101/2003 privind aprobarea programaului calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la
organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 octombrie 2003 privind
revizuirea Constituţiei ;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat 2 şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Pentru desfăşurarea referendumului naţional de la 19 octombrie 2003
privind revizuirea Constituţiei , pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru se ortganizează două
seţiii de votare astfel :

1. Secţia de votare Băiţa de sub Codru organizată în localul Scolii cu clasele I-
VIII Băiţa de sub Coodru un de îşi vor exprima votul locuitorii cu domiciliul
în satul Băiţa de sub Codru

2. Secţia de votare Urmeniş organizată în localul Scolii cu clasele I-IV Urmeniş ,
unde îşi vor exprima votul locuitorii cu domiciliul în localitatea Urmeniş.

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

- Prefectului Judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Băiţa de sub Codru la 25 octombrie 2003
Nr.133



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES

COMUNA BAITA DE SUB CODRU

PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE

Privind solutionarea solicitarii de acordare de despagubiri

In baza Legii nr. 10/2001

Privind: soluţionarea dosarului întocmit în baza Notificării nr.36 din
01.08.2001 , prin care dna DEUTCH ROZALIA , cetăţean roman , domiciliat în
Baia Mare str. Monetariei nr. 7  , solicită despagubiri pentru preluarea la stat a
imobilului deţinut de fratele său decedat Ferencz Martin şi demolarea imobilului
(teren şi casa de locuit)situat  în Băiţa de sub Codru ,

Având în vedere notificarea nr.36 , depusă la Biroul executorului
judecătoresc SIMON ATTILA , prin care numita DEUTCH ROZALIA solicită
despăgubiri pentru preluarea la stat si demolarea constructiilor imobilului (teren şi
casa de locuit cu anexe gospodaresti ) situat în Băiţa de sub Codru deţnute de fratele
său Ferencz Martin,

Analizând actele depuse la dosarul intern nr.6/2002 , aferent
notificării, prin care se constată  următoarele:

1.imobilul - casa de locuit pentru care se solicită despagubiri a fost preluat la stat în
anul 1954 în baza HCM 308/1953 şi demolat în 1967 . Din documentele prezentate
şi din evidenţele primăriei nu rezultă preluarea la stat a altor construcţii înafara
casei. ;

2. Imobilul - teren, a cărui restituire în natură se solicită, a făcut
obiectul Legii 18/1991 şi a fost restituit solicitantei prin Ordin al prefectului în anul
1991.

3. Asupra imobilelor solicitate persoana îndreptăţită  avea o cota de ½
din proprietate.

Având în vedere referatul comisiei interne prin care constată
imposibilitatea restituirii în natură şi se propun măsuri reparatorii alternative în
echivalent, şi fişa de calcul a valorii construcţiilor la momentul demolării;

În conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. , ale art.9 alineat 2 , art. 10
alineat 1 şi 8 şi art. 24 24 alin. (1)  din Legea nr. 10/2001,

În temeiul art. 68 alin. (2), art. 71 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23
aprilie 2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş



DISPUNE :

Art.1. Aprobă cererea de acordare de despăgubiri pentru cota de ½
din imobilul casa de locuit -în prezent demolata – din Băiţa de sub Codru depusă
de Deutch Rozalia prin notificarea 36/n/2001

Art. 2 Se stabileşte ca valoare echivalentă a imobilului  şi cuvenită
notificatorului, suma de 216.030.846 lei, în limita căreia se vor acorda celelalte
măsuri reparatorii.

Art. 3 .Pentru imobilul notificat şi care nu poate fi restituit în natură,
în calitate de persoană îndreptăţită puteţi opta pentru :

- acordarea de acţiuni la societăţi comerciale tranzacţionate pe piaţa de capital;

- acordarea de titluri de valoare nominală, folosite exclusiv în procesul de
privatizare;

Art. 4.În cazul în care, în termen de 60 de zile de la comunicarea
prezentei dispoziţii, ne comunicaţi în mod expres acceptul dumneavoastră cu privire
la una sau mai multe dintre măsurile propuse de noi cu titlu de ofertă, prezenta
dispoziţie intră în vigoare şi cu privire la măsura/măsurile reparatorii acceptate de
dumneavoastră, pe care le puteţi fructifica în modurile stabilite de lege.

Art. 5 .În cazul în care oferta noastră nu este acceptată o puteţi ataca
în justiţie  în termen de 30 de zile de la comunicarea ei, în conformitate cu
prevederile art. 24 alin. (7) din Legea nr. 10/2001, la Secţia Civilă a Tribunalului
Judeţean Maramureş  .

Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică:

Doamnei Deutch Rozalia

Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

DUMITRU DUMUŢA

Avizat pentru legalitate

SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru la 31 august 2003

Nr.128





ROMANIA

JUDETUL MARAMURES

COMUNA BAITA DE SUB CODRU

PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE

Privind solutionarea solicitarii de acordare de despagubiri

In baza Legii nr. 10/2001

Privind: soluţionarea dosarului întocmit în baza Notificării nr.35 din
01.08.2001 , prin care dna DEUTCH ROZALIA , cetăţean roman , domiciliat în
Baia Mare str. Monetariei nr. 7  , solicită despagubiri pentru preluarea la stat şi
demolarea imobilului (teren şi casa de locuit)situat  în Băiţa de sub Codru ,

Având în vedere notificarea nr.35 , depusă la Biroul executorului
judecătoresc SIMON ATTILA , prin care numita DEUTCH ROZALIA solicită
despăgubiri pentru preluarea la stat si demolarea constructiilor imobilului (teren şi
casa de locuit cu anexe gospodaresti ) situat în Băiţa de sub Codru,

Analizând actele depuse la dosarul intern nr.5/2002 , aferent
notificării, prin care se constată  următoarele:

1.imobilul - casa de locuit pentru care se solicită despagubiri a fost preluat la stat în
anul 1954 în baza HCM 308/1953 şi demolat în 1967 . Din documentele prezentate
şi din evidenţele primăriei nu rezultă preluarea la stat a altor construcţii înafara
casei. ;

2. Imobilul - teren, a cărui restituire în natură se solicită, a făcut
obiectul Legii 18/1991 şi a fost restituit solicitantei prin Ordin al prefectului în anul
1991.

3. Asupra imobilelor solicitate persoana îndreptăţită  avea o cota de ½
din proprietate.

Având în vedere referatul comisiei interne prin care constată
imposibilitatea restituirii în natură şi se propun măsuri reparatorii alternative în
echivalent, şi fişa de calcul a valorii construcţiilor la momentul demolării;

În conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. , ale art.9 alineat 2 , art. 10
alineat 1 şi 8 şi art. 24 24 alin. (1)  din Legea nr. 10/2001,

În temeiul art. 68 alin. (2), art. 71 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23
aprilie 2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :



Art.1. Aprobă cererea de acordare de despăgubiri pentru cota de ½
din imobilul casa de locuit -în prezent demolata – din Băiţa de sub Codru depusă
de Deutch Rozalia prin notificarea 35/n/2001

Art. 2 Se stabileşte ca valoare echivalentă a imobilului  şi cuvenită
notificatorului, suma de 216.030.846 lei, în limita căreia se vor acorda celelalte
măsuri reparatorii.

Art. 3 .Pentru imobilul notificat şi care nu poate fi restituit în natură,
în calitate de persoană îndreptăţită puteţi opta pentru :

- acordarea de acţiuni la societăţi comerciale tranzacţionate pe piaţa de capital;

- acordarea de titluri de valoare nominală, folosite exclusiv în procesul de
privatizare;

Art. 4.În cazul în care, în termen de 60 de zile de la comunicarea
prezentei dispoziţii, ne comunicaţi în mod expres acceptul dumneavoastră cu privire
la una sau mai multe dintre măsurile propuse de noi cu titlu de ofertă, prezenta
dispoziţie intră în vigoare şi cu privire la măsura/măsurile reparatorii acceptate de
dumneavoastră, pe care le puteţi fructifica în modurile stabilite de lege.

Art. 5 .În cazul în care oferta noastră nu este acceptată o puteţi ataca
în justiţie  în termen de 30 de zile de la comunicarea ei, în conformitate cu
prevederile art. 24 alin. (7) din Legea nr. 10/2001, la Secţia Civilă a Tribunalului
Judeţean Maramureş  .

Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică:

Doamnei Deutch Rozalia

Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

DUMITRU DUMUŢA

Avizat pentru legalitate

SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru la 31 august 2003

Nr.123





ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

BRANDUSE NELU

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.83/30.10.2002,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 31 decembrie 2004 inceteaza contractul de
munca a domnului BRANDUSE NELU, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului .BRANDUSE NELU
- Compartimentului financiar contabil

p.PRIMAR

RUS   VASILE
AVIZAT

Secretarul comunei
Baita de sub Codru
05.01.2005

Nr.1



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

CHIRIGUT DUMITRU

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.83/30.10.2002,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 30 aprilie 2003 inceteaza contractul de munca a
domnului CHIRIGUT DUMITRU, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului .CHIRIGUT DUMITRU
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUtA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru 05.05.2003
Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

CIURDAS IOAN

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.83/30.10.2002,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 30 aprilie 2003 inceteaza contractul de munca a
domnului CIURDAS IOAN, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului .BBLIDAR TRAIAN
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUtA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru 05.05.2003
Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

DRAGOMIR IOAN

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.83/30.10.2002,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 30 aprilie 2003 inceteaza contractul de munca a
domnului DRAGOMIR IOAN, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului .RUS REMUS
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUtA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru 05.05.2003
Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

DRAGOS CLAUDIU

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.83/30.10.2002,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 30 aprilie 2003 inceteaza contractul de munca a
domnului DRAGOS CLAUDIU, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului DRAGOS CLAUDIU
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUtA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru 05.05.2003
Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

DRAGOS GHEORGHE

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.83/30.10.2002,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 30 aprilie 2003 inceteaza contractul de munca a
domnului DRAGOS GHEORGHE, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului .DRAGOS GHEORGHE
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUtA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru 05.05.2003
Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

GHIT DUMITRU

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.83/30.10.2002,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 30 aprilie 2003 inceteaza contractul de munca a
domnului GHIT DUMITRU, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului .GHIT DUMITRU
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUtA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru 05.05.2003
Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

GHIT GHEORGHE

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.83/30.10.2002,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 30 aprilie 2003 inceteaza contractul de munca a
domnului GHIT GHEORGHE, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului GHIT GHEORGHE
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUtA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru 05.05.2003
Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

LIBOTEAN GHEORGHE

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.83/30.10.2002,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 30 aprilie 2003 inceteaza contractul de munca a
domnului LIBOTEAN GHEORGHE, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului .LIBOTEAN GHEORGHE
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUtA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru 05.05.2003
Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

NISTOR TRAIAN

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.83/30.10.2002,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 30 aprilie 2003 inceteaza contractul de munca a
domnului NISTOR TRAIAN, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului .NISTOR TRAIAN
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUtA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru 05.05.2003
Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

POP CĂLIN- VIOREL

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.83/30.10.2002,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 31  decembrie 2004 inceteaza contractul de
munca a domnului POP CĂLIN-VIOREL muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului POP CĂLIN-VIOREL
- Compartimentului financiar contabil

p.PRIMAR
RUS   VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru
05.01.2005

Nr.5



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a doamnei

POP MARIA

Având in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 28 FEBRUARIE 2005 inceteaza contractul de
munca a doamnei POP MARIA,guard. .
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Doamnei POP MARIA
- Compartimentului financiar contabil

p.PRIMAR
RUS VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru
la 02.03.2005
Nr.36



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

POP MARINEL

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.83/30.10.2002,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 30 aprilie 2003 inceteaza contractul de munca a
domnului POP MARINEL, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului POP MARINEL
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru 05.05.2003
Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

POP VALENTIN

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.83/30.10.2002,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 31 decembrie 2004 inceteaza contractul de
munca a domnului POP VALENTIN, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului .POP VALENTIN
- Compartimentului financiar contabil

p.PRIMAR
RUS   VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru
05.01.2005
Nr.2



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

RUS REMUS

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.83/30.10.2002,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 30 aprilie 2003 inceteaza contractul de munca a
domnului RUS REMUS, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului .RUS REMUS
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUtA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru 05.05.2003
Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

VICEAN FLORIN

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.83/30.10.2002,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 31 decembrie 2004 inceteaza contractul de
munca a domnului VICEAN FLORIN, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului .VICEAN FLORIN
- Compartimentului financiar contabil

p.PRIMAR
RUS   VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru
05.01.2005.
Nr.3



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

PODINA FLOARE

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.83/30.10.2002,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 30 aprilie 2003 inceteaza contractul de munca a
domnului PODINA FLOARE, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului PODINA FLOARE
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUtA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru 05.05.2003
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la majorarea salariului

Domnului Butuza Ştefan

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a guvernului României nr.
191/200 ;

Avînd în vedere  organigrama , statul de funcţii şi numărul de personal  aprobate
prin Hotărîrea Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru nr. 11 din 30 06. 2003;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Salariul domnului Butuza Ştefan  tehnician vetereinar II ( operator
însămânţări ) şi celălalte drepturi salariale se majorează etapa a II –a cu 9% şi se stabilesc la
următoarele nivele :

- Salariu de bază 3.369.000 lei
- Spor pentru vechime 15 % 505.350 lei
Total drepturi 3.874.350 lei
Articolul 2. Drepturile salariale astfel stabilite se aplică începând cu data de 1

octombrie 2003 .
Articolul 3. Prezenta se comunică:

- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului Butuza Ştefan
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 24.10.2003 Traian Dragoş
Nr.157



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la majorarea salariului

Doamnei Crişan Cristeluţa

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a guvernului României nr.
192/2003 aprobată prin legea nr. 228/2003;

Avînd în vedere  organigrama , statul de funcţii şi numărul de personal din
aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale aprobate cu Hotărîrea Consiliului
local al comunei Băiţa de sub Codru nr. 11 din 30 06. 2003;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Salariul doamnei CRIŞAN CRISTELUŢA referent ( casier) categoria
„ C „ clasa  a III grad asistent ( C 2.1) şi celălalte drepturi salariale se majorează etapa a II –a şi
se stabilesc la următoarele nivele :

- Salariu de bază 3.266.000 lei
- Spor pentru vechime 10 % 326.600 lei
Total drepturi 3.592.600 lei
Articolul 2. Drepturile salariale astfel stabilite se aplică începând cu data de 1

octombrie 2003 .
Articolul 3. Prezenta se comunică:

- Prefectului judeţului Maramureş
- Doamnei Crisan Cristeluţa
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 24.10.2003 Traian Dragoş
Nr.153



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la majorarea salariului

Domnului DRAGOŞ TRAIAN

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a guvernului României nr.
192/2003 aprobată prin legea nr. 228/2003;

Avînd în vedere  organigrama , statul de funcţii şi numărul de personal din
aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale aprobate cu Hotărîrea Consiliului
local al comunei Băiţa de sub Codru nr. 11 din 30 06. 2003;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Salariul domnului DRAGOŞ TRAIAN , secretar al comunei , şi
celălalte drepturi salariale se majorează etapa a II –a şi se stabilesc la următoarele nivele :

- Salariu de bază 7.100.000 lei
-Penalizare lipsă studii - 710.000 lei
- Salariu de bază cuvenit 6.390.000 lei
- Spor pentru vechime 25 % 1.597.500 lei
- Ind. Protectie civila 625.000 lei
Total drepturi 8.612.500lei
Articolul 2. Drepturile salariale astfel stabilite se aplică începând cu data de 1

octombrie 2003 .
Articolul 3. Prezenta se comunică:

- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului Dragoş Traian
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 24.10.2003 Traian Dragoş
Nr.148



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la majorarea salariului

Doamnei Dumuţa Maria

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a guvernului României nr.
192/2003 aprobată prin legea nr. 228/2003;

Avînd în vedere  organigrama , statul de funcţii şi numărul de personal din
aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale aprobate cu Hotărîrea Consiliului
local al comunei Băiţa de sub Codru nr. 11 din 30 06. 2003;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Salariul doamnei DUMUŢA MARIA referent ( tehnician) categoria „
C „ clasa  a III grad principal ( C 1.1) şi celălalte drepturi salariale se majorează etapa a II –a şi
se stabilesc la următoarele nivele :

- Salariu de bază 4.197.000 lei
- Spor pentru vechime 25 % 1.049250 lei
Total drepturi 5.246.250lei
Articolul 2. Drepturile salariale astfel stabilite se aplică începând cu data de 1

octombrie 2003 .
Articolul 3. Prezenta se comunică:

- Prefectului judeţului Maramureş
- Doamnei Dumuţa Maria
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 24.10.2003 Traian Dragoş
Nr.150



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la majorarea salariului

Doamnei Pop Aurica

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a guvernului României nr.
192/2003 aprobată prin legea nr. 228/2003;

Avînd în vedere  organigrama , statul de funcţii şi numărul de personal din
aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale aprobate cu Hotărîrea Consiliului
local al comunei Băiţa de sub Codru nr. 11 din 30 06. 2003;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Salariul doamnei POP AURICA referent ( asistenta sociala) categoria
„ C „ clasa  a III grad asistent ( C 1.2) şi celălalte drepturi salariale se majorează etapa a II –a şi
se stabilesc la următoarele nivele :

- Salariu de bază 3.916.000 lei
- Spor pentru vechime 20 % 783.200 lei
Total drepturi 4.699.200lei
Articolul 2. Drepturile salariale astfel stabilite se aplică începând cu data de 1

octombrie 2003 .
Articolul 3. Prezenta se comunică:

- Prefectului judeţului Maramureş
- Doamnei Pop Aurica
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 24.10.2003 Traian Dragoş
Nr.152



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la majorarea salariului

Doamnei Pop Dorel

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a guvernului României nr.
192/2003 aprobată prin legea nr. 228/2003;

Avînd în vedere  organigrama , statul de funcţii şi numărul de personal din
aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale aprobate cu Hotărîrea Consiliului
local al comunei Băiţa de sub Codru nr. 11 din 30 06. 2003;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Salariul doamnei POP DOREL ,Inspector (inginer) categoria A clasa
a II-a grad principal (A .2.1.) şi celălalte drepturi salariale se majorează etapa a II –a şi se
stabilesc la următoarele nivele :

- Salariu de bază 4.475.000 lei
- Spor pentru vechime 10 % 447.500 lei
Total drepturi 4.922.500lei
Articolul 2. Drepturile salariale astfel stabilite se aplică începând cu data de 1

octombrie 2003 .
Articolul 3. Prezenta se comunică:

- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului Pop Dorel
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 24.10.2003 Traian Dragoş
Nr.151



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la majorarea salariului

Domnului Pop Dumitru

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a guvernului României nr.
191/200 ;

Avînd în vedere  organigrama , statul de funcţii şi numărul de personal  aprobate
prin Hotărîrea Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru nr. 11 din 30 06. 2003;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Salariul domnului POP DUMITRU  referent ( director cămin )treapta
I şi celălalte drepturi salariale se majorează etapa a II –a cu 9% şi se stabilesc la următoarele
nivele :

- Salariu de bază 3.882.000 lei
- Spor pentru vechime 20 % 970.500 lei
Total drepturi 4.852.500 lei
Articolul 2. Drepturile salariale astfel stabilite se aplică începând cu data de 1

octombrie 2003 .
Articolul 3. Prezenta se comunică:

- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului Pop Dumitru
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 24.10.2003 Traian Dragoş
Nr.155



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la majorarea salariului

Doamnei Pop Lucica

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a guvernului României nr.
191/200 ;

Avînd în vedere  organigrama , statul de funcţii şi numărul de personal  aprobate
prin Hotărîrea Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru nr. 11 din 30 06. 2003;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Salariul doamnei POP LUCICA bibliotecar treapta I şi celălalte
drepturi salariale se majorează etapa a II –a cu 9% şi se stabilesc la următoarele nivele :

- Salariu de bază 3.882.000 lei
- Spor pentru vechime 20 % 776.400 lei
Total drepturi 4.658.400 lei
Articolul 2. Drepturile salariale astfel stabilite se aplică începând cu data de 1

octombrie 2003 .
Articolul 3. Prezenta se comunică:

- Prefectului judeţului Maramureş
- Doamnei Pop Lucica
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 24.10.2003 Traian Dragoş
Nr.156



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la majorarea salariului

Doamnei Pop Maria

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a guvernului României nr.
191/2003 aprobată prin legea nr. 228/2003;

Avînd în vedere  organigrama , statul de funcţii şi numărul de personal din
aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale aprobate cu Hotărîrea Consiliului
local al comunei Băiţa de sub Codru nr. 11 din 30 06. 2003;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Salariul doamnei POP Maria guard II şi celălalte drepturi salariale se
majorează etapa a II –a şi se stabilesc la următoarele nivele :

- Salariu de bază 2.725.000 lei
- Spor pentru vechime 10 % 272.500 lei
Total drepturi 2.997.500lei
Articolul 2. Drepturile salariale astfel stabilite se aplică începând cu data de 1

octombrie 2003 .
Articolul 3. Prezenta se comunică:

- Prefectului judeţului Maramureş
- Doamnei Pop Maria
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 24.10.2003 Traian Dragoş
Nr.154



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la majorarea salariului

Domnului Vanca Gheorghe

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a guvernului României nr.
192/2003 aprobată prin legea nr. 228/2003;

Avînd în vedere  organigrama , statul de funcţii şi numărul de personal din
aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale aprobate cu Hotărîrea Consiliului
local al comunei Băiţa de sub Codru nr. 11 din 30 06. 2003;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Salariul domnului VANCA GHEORGHE referent ( contabil)
categoria „ C „ clasa  a III grad superior ( C 1.1) şi celălalte drepturi salariale se majorează etapa
a II –a şi se stabilesc la următoarele nivele :

- Salariu de bază 4.197.000 lei
- Salariu de merit 15 % 629.550 lei
- Spor pentru complexitatea muncii 1.206.638 lei
- Spor pentru vechime 25 % 1.206.638 lei
Total drepturi 7.239.826 lei
Articolul 2. Drepturile salariale astfel stabilite se aplică începând cu data de 1

octombrie 2003 .
Articolul 3. Prezenta se comunică:

- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului Vanca Gheorghe
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 24.10.2003 Traian Dragoş
Nr.149



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

DISPOZITIE
Cu privire la modificarea între articole a unor prevederi din bugetul activităţii

„păşuni comunale „ Baita de sub Codru pe anul 2003

Avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 a finantelor publice locale;
In temeiul prevederilor articolului 8 alineatul 2 litera f si articolului  71 din Legea nr. 215

/2001 a administratiei publice locale , publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se arpoba urmatoarele modificari intre articole in bugetul activităţii „
păşuni comunale „ al comunei Baaita de sub Codru pe anul 2003.

Articolul + -
25. „ Materiale şi servicii cu caracter funcţional -220000mii
26. Obiecte de inventar +220000 mii

Articolul 2. Detalierea pe capitole , subcapitole, artilole si alineate a modificarilor
intervenite in bugetul local se regaseste in anexele la prezenta dispoziţie

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Biroului contabilitate, impozite si taxe locale.

PRRIMAR
Dumitru Dumuta

Avizat pentru legalitate
Secretarul comunei

Traian Dragos
Baita de sub Codru la 10.10.2003
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

DISPOZITIE
Cu privire la modificarea repartizarii intre trimestre a bugetului local al comunei

Baita de sub Codru pe anul 2003

Avand în vedere modificarea efectuata intre trimestrele IV si II a sumelor defalcate din
impozitul pe vemnit ce se acorda bugetului local pe anul 2003;

Avand in vedere adresa nr. 3272/2003 a Consiliului judetean Maramures precum si
prevederile Legii nr. 189/1998 a finantelor publice locale;

In temeiul prevederilor articolului 8 alineatul 2 litera f si articolului  71 din Legea nr. 215
/2001 a administratiei publice locale , publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures
DISPUNE :

Articolul 1. Se arpoba urmatoarele modificari intre trimestre in bugetul local al
comunei Baita de sub Codru pe anul 2003.

Indicatorul Trim II Trim IV
Cote defalcate din impozit pe venit +100000 mii --100000mii
Servicii de dezvoltare cap 63.02 cheltuieli .

materiale (art. 20) +100000mii -100000mii
Din care

63.02.02 +50000mii -50000mii
63.02.03 +50000mii -50000mii

Articolul 2. Detalierea pe capitole , subcapitole, artilole si alineate a modificarilor
intervenite in bugetul local se regaseste in anexele la prezenta hotarare.

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Biroului contabilitate, impozite si taxe locale.

PRRIMAR
Dumitru Dumuta

Avizat
Secretra

Traian Dragos
Baita de sub Codru la 25.04.2003
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

DISPOZITIE
Cu privire la modificarea repartizarii intre trimestre a bugetului local al comunei

Baita de sub Codru pe anul 2003

Avand în vedere modificarea efectuata intre trimestrele IV si II a sumelor defalcate din
TVA ce se acorda bugetului local pe anul 2003;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 a finantelor publice locale;
In temeiul prevederilor articolului 8 alineatul 2 litera f si articolului  71 din Legea nr. 215

/2001 a administratiei publice locale , publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures
DISPUNE :

Articolul 1. Se arpoba urmatoarele modificari intre trimestre in bugetul local al
comunei Baaita de sub Codru pe anul 2003.

Indicatorul Trim II Trim IV
Cote defalcate din TVA 33.02 +300000 mii -300000mii
Invatamant chetuieli de personal 57.02. + 300000mii -300000 mii

Articolul 2. Detalierea pe capitole , subcapitole, artilole si alineate a modificarilor
intervenite in bugetul local se regaseste in anexele la prezenta hotarare.

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Biroului contabilitate, impozite si taxe locale.

PRRIMAR
Dumitru Dumuta

Avizat
Secretra

Traian Dragos
Baita de sub Codru la 23.04.2003
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea domnului Vanca Gheorghe
pentru exercitarea controlului financiar preventiv

Având în vedere prevederile art. 13 alineat 6 şi 7 din Legea nr. 84/2003 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei  Duvernului nr. 119/1999 nprivind auditul public intern şi
controlul financiar preventiv;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul VANCA GHEORGHE se numeşte pentru exercitarea
controlului financiar preventiv  la Primăria comunei Băiţa de sub Codru.

Articolul 2. Pentru îndeplinirea acestei atribuţii domnul Vanca gheorghe
beneficiază de un spor pentru complexitatea muncii de 25 % calculat la salariul brut de bază.

Articolul 3. Sporul prevăzut la articolul 2 se acordă începând cu data 1 aprilie
2003.

Articolul 4. Prezenta se comunică:
- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului Vanca Gheorghe
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 08.07.2003 Traian Dragoş
Nr.104



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea comisiei interne pentru  analiza notificărilor

depuse în baza Legii nr. 10/2001

Având în vedere prevederile punctului 1.1 şi 1.2 din Capitolul III „ Măsuri
instituţionale „ din din Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie
1989;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat 2 şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se constiuie comisia internă pentru analiza notificărilor depuse la
legea 10/2001 formată din 3 membri în următoarea componenţă:

1. Mărieş Traian Preşedinte Ing. Constructor
2. Vanca Gheorghe      Membru Contabil
3. Pop Dorel membru Ing. Agricol

Articolul 2. Pe perioada de activitate desfăşurată în cadrul comisiei membrii
acesteia beneficiază de salariul cuvenit la locul de muncă şi un spor pentru compexitatea muncii
de 15%

De sporul prevăzut la alineatul 1 beneficiază pe aceeaşi perioadă şi secretarul
comunei.

Articolul 3. Prezenta se comunică:
- Prefectului judeţului Maramureş
- Membrilor comisiei
- Compartimentul contabilitate ,impozite şi taxe

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 5 august 2003 Traian Dragoş
Nr.118



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea domnului Dragoş Traian

ca responsabil pentru penmtru derularea programelor
de instruire primară în domeniul informaticii

Având în vedere prevederile art. 4 din Normele metodologice  privind instruirea şi
specializarea în domeniul informaticii a funcţionarilor publici , aprobate prin ordinul nr.
252/2003 a Ministrului Administraţiei Publice ;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul DRAGOŞ TRAIAN secretar al comunei se numeşte ca
responsabil pentru derularea programelor de instruire primară în domeniul informaticii a
funcţionarilor publici din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale a comunei
Băiţa de sub Codru.

Articolul 4. Prezenta se comunică:
- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului Dragoş Traian
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 09.07.2003 Traian Dragoş
Nr.112



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU

PRIMARUL COMUNEI DISPOZIŢIE
Cu privire la încetarea ajutorului social

al doamnei Pop Marta-Erika
Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul

minim garantat, a Hotărârii  Guvernului României nr. 1009/2001 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.
416/2001privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 3/2005
cu privire la aprobarea limitelor minime ale veniturilor medii lunare în
vederea aplicării Legii nr. 416/2001;

Având în vedere prevederile art. 1 din H.G.R. nr. 2302/2004
privind indexarea nivelului lunar minim garantat al ajutorului social;

În temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1, litera s, alineatul 2
al aceluiaşi articol şi a articolului nr. 71 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României
nr. 204 din 23 aprilie 2001;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

D I S P U N E:
Articolul 1. Începând cu data de 1 August 2005 încetează plata

ajutorului social acordat doamnei POP MARTA-ERIKA cu domiciliul în
localitatea Băiţa de sub Codru, nr. 352A, în numele familiei compuse din
7 persoane, ca urmare a depăşirii limitei venitului minim garantat stabilit
în conformitate cu prevederile legale de 3.694.000 lei, realizând un venit
de 3.750.000 lei.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie poate fi atacată în termen de 30 de
zile de la comunicare, la Tribunalul judeţean Maramureş, secţia de
contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunică:
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judeţului Maramureş

P R I M A R
Băiţa de sub Codru VASILE VANCA Avizat pentru legalitate
La 18.10.2005 SECRETAR
Nr.119 TRAIAN  DRAGOŞ





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea premiilor individuale

Ce se acorda funtionarilor publici
Pe luna iulie 2003

Avand in vedere prevederile art. 15. alineat 1-2 dinO.U.G. nr. 1992/2002
Avand in vedere nivelul cheltuielilor cu salariile aferente functiilor publice pe perioada

01.01.2003-31.03.2003 pentru functiile publice de 97.770 mii lei  cat si economiile realizate la
cheltuielile cu salariile aferente acelorasi functii pe aceeasi perioada , de 3.935 mii lei:

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Se constituie fondul de premiere pentru functionarii publici in limita a
10% din cheltuielile cu salariile aferent lunii mai in suma de 3290 mii lei .

Articolul 3. Din fondul total de premiere constituit se achorda urmatoarele premii
individuale pentru functionarii publici :

1.Dragos Traian 720.000 lei
2. Vanca Gheorghe 700.000 lei
3. Dumuta Maria 525.000 lei
4. Pop Aurica 470.000 lei
5. Crisan Cristeluta 330.000 lei
6. Pop Dorel 545.000 lei
Articolul 4. Pentru personalul contractual din aparatul propriu  se stabileste fond

de premiere aferent lunii martie de 55.000 lei si se acorda:
1. Pop Maria 55.000 lei
Articolul 5. Prezenta dispozitie se comunica

- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 31.07.2003.
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea premiilor individuale

Ce se acorda funtionarilor publici si personalului administrativ
Pe luna iunie 2004

Avand in vedere prevederile  art. 15. alineat 1-2 dinO.U.G. nr. 192/2002 cu modificările
ulterioare ;

Avand in vedere nivelul cheltuielilor cu salariile aferente functiilor publice pe perioada
01.04.2003-31.05.2003 pentru functiile publice de 33612448 lei .

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Se constituie fondul de premiere pentru functionarii publici in limita a
10% din cheltuielile cu salariile aferent lunii aprilie şi mai in suma de 3.361.000 lei .

Articolul 3. Din fondul total de premiere constituit se achorda urmatoarele premii
individuale pentru functionarii publici :

1.Dragos Traian 825.000 lei
2. Vanca Gheorghe 800.000 lei
3. Dumuta Maria 570.000 lei
4. Pop Aurica 500.000 lei
5. Crisan Cristeluta 386.000 lei
6. Pop Ancuta 280.000 lei
Articolul 4. Pentru personalul contractual din aparatul propriu  se stabileste fond

de premiere aferent lunilor aprilie-mai  de 127.000 lei si se acorda:
1. Pop Maria 63.000 lei
Articolul 5. Prezenta dispozitie se comunica

- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 29,06.2004.
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea premiilor individuale

Ce se acorda funtionarilor publici
Pe luna mai 2003

Avand in vedere prevederile art. 15. alineat 1-2 dinO.U.G. nr. 1992/2002
Avand in vedere nivelul cheltuielilor cu salariile aferente functiilor publice pe perioada

01.01.2003-31.03.2003 pentru functiile publice de 97.770 mii lei  cat si economiile realizate la
cheltuielile cu salariile aferente acelorasi functii pe aceeasi perioada , de 3.935 mii lei:

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Se constituie fondul de premiere pentru functionarii publici in limita a
10% din cheltuielile cu salariile aferent lunii mai in suma de 3250 mii lei .

Articolul 3. Din fondul total de premiere constituit se achorda urmatoarele premii
individuale pentru functionarii publici :

1.Dragos Traian 720.000 lei
2. Vanca Gheorghe 675.000 lei
3. Dumuta Maria 525.000 lei
4. Pop Aurica 470.000 lei
5. Crisan Cristeluta 315.000 lei
6. Pop Dorel 545.000 lei
Articolul 4. Pentru personalul contractual din aparatul propriu  se stabileste fond

de premiere aferent lunii martie de 55.000 lei si se acorda:
1. Pop Maria 55.000 lei
Articolul 5. Prezenta dispozitie se comunica

- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 03.06.2003.
Nr.91



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea premiilor individuale

Ce se acorda funtionarilor publici
Pe luna mai 2004

Avand in vedere prevederile art. 15. alineat 1-2 dinO.U.G. nr. 192/2002 cu modificările
ulterioare ;

Avand in vedere nivelul cheltuielilor cu salariile aferente functiilor publice pe perioada
01.04.2003-31.05.2003 pentru functiile publice de 61.624.896 lei .

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Se constituie fondul de premiere pentru functionarii publici in limita a
10% din cheltuielile cu salariile aferent lunii aprilie şi mai in suma de 6.162.000 lei .

Articolul 3. Din fondul total de premiere constituit se achorda urmatoarele premii
individuale pentru functionarii publici :

1.Dragos Traian 1.650.000 lei
2. Vanca Gheorghe 1.600.000 lei
3. Dumuta Maria 1.125.000 lei
4. Pop Aurica 1.000.000 lei
5. Crisan Cristeluta 787.000 lei
Articolul 4. Pentru personalul contractual din aparatul propriu  se stabileste fond

de premiere aferent lunilor aprilie-mai  de 127.000 lei si se acorda:
1. Pop Maria 127.000 lei
Articolul 5. Prezenta dispozitie se comunica

- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 02,06.2004.
Nr.296



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea premiilor individuale

Ce se acorda funtionarilor publici
Pe luna martie 2003

Avand in vedere prevederile  art. 15. alineat 1-2 dinO.U.G. nr. 1992/2002
Avand in vedere nivelul cheltuielilor cu salariile aferente functiilor publice pe perioada

01.01.2003-31.03.2003 pentru functiile publice de 97.770 mii lei  cat si economiile realizate la
cheltuielile cu salariile aferente acelorasi functii pe aceeasi perioada , de 3.935 mii lei:

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Se constituie fondul de premiere pentru functionarii publici in limita a
10% din cheltuielile cu salariile aferent lunii martie in suma de 2805 mii lei ca diferenta intre
fondul total aferent trimestrului I de 9.770 mii lei si fondul utilizat pe lunile ianuatrie – februarie
de 6.965 mii lei.

Articolul 2 . Din economiile la cheltuielile cu salariile afrente trimestrului I in
limita de 5 %  se constituie un fond de premiere de 1.625 mii lei.

Articolul 3. Din fondul total de premiere constituit de 4.430.mii lei se achorda
urmatoarele premii individuale pentru functionarii publici :

1.Dragos Traian 825.000 lei
2. Vanca Gheorghe 825.000 lei
3. Dumuta Maria 775.000 lei
4. Pop Aurica 700.000 lei
5. Crisan Cristeluta 505.000 lei
6. Pop Dorel 800.000 lei
Articolul 4. Pentru personalul contractual din aparatul propriu se stabileste fond

de premiere aferent lunii martie de 55.000 lei si se acorda:
1. Pop Maria 55.000 lei
Articolul 5. Prezenta dispozitie se comunica

- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 31.03.2003.
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la  acordarea unor premii individuale

funtionarilor publici de la Primăria Băiţa de sub Codru din
ecomomiile realizate la fondul de slarii aferent acestor funcţii.

Pe luna octombrie 2004
Având in vedere prevederile  art. 34. alineat 2-3 din O.U.G. nr. 123/2003 .
Având in vedere  economile din cursul anului 2004 la fondul de salarii aferent funcţiilor

publice .
In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi

articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001cu modificările şi
completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Se constituie fondul de premiere pentru functionarii publici in limita a
a 5 % din cheltuielile cu salariiile aferente funcţiilor publice în anul  2004 de 171.156.000 lei în
sumă totală de 8.400.000 lei .

Articolul 3. Din fondul total de premiere constituit se achorda urmatoarele premii
individuale pentru functionarii publici :

1.Dragos Traian 1.400.000 lei
2. Vanca Gheorghe 1.400.000 ei
3. Dumuta Maria 1.400.000 lei
4. Pop Aurica 1.400.000 lei
5. Crisan Cristeluta 1,400.000 lei
6. Pop Ancuta 1.400.000 lei
Articolul 5. Prezenta dispozitie se comunica

- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
RUS   VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 3.11.2004.
Nr.379



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la  acordarea unor premiilor individuale

Ce se acorda funtionarilor publici si personalului administrativ
Pe luna octombrie 2004

Avand in vedere prevederile  art .34 alineat 1 din O.U.G. nr. 123/200 cu privire la
creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar ;

Avand in vedere nivelul cheltuielilor cu salariile aferente functiilor publice pe luna
octombrie 2004 pentru functiile publice de 33.612.448 lei .

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Se constituie fondul de premiere pentru functionarii publici in limita a
10% din cheltuielile cu salariile aferent lunii octombrie in suma de 3.361.000 lei .

Articolul 3. Din fondul total de premiere constituit se achorda urmatoarele premii
individuale pentru functionarii publici :

1.Dragos Traian 825.000 lei
2. Vanca Gheorghe 800.000 lei
3. Dumuta Maria 570.000 lei
4. Pop Aurica 500.000 lei
5. Crisan Cristeluta 386.000 lei
6. Pop Ancuta 280.000 lei
Articolul 4. Pentru personalul contractual din aparatul propriu  se stabileste fond

de premiere aferent luni octombrie de 63.578. lei si se acorda:
1. Pop Maria 64.000 lei
Articolul 5. Prezenta dispozitie se comunica

- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
RUS   VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 2.11.2004.

Nr.373.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la  acordarea unor premiilor individuale

Ce se acorda funtionarilor publici si personalului administrativ
Pe luna septembrie 2004

Avand in vedere prevederile  art .34 alineat 1 dinO.U.G. nr. 123/200 cu privire la
creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar ;

Avand in vedere nivelul cheltuielilor cu salariile aferente functiilor publice pe luna
septembrie 2004 pentru functiile publice de 33612448 lei .

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi
articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Se constituie fondul de premiere pentru functionarii publici in limita a
10% din cheltuielile cu salariile aferent lunii aprilie şi mai in suma de 3.361.000 lei .

Articolul 3. Din fondul total de premiere constituit se achorda urmatoarele premii
individuale pentru functionarii publici :

1.Dragos Traian 825.000 lei
2. Vanca Gheorghe 800.000 lei
3. Dumuta Maria 570.000 lei
4. Pop Aurica 500.000 lei
5. Crisan Cristeluta 386.000 lei
6. Pop Ancuta 280.000 lei
Articolul 4. Pentru personalul contractual din aparatul propriu  se stabileste fond

de premiere aferent lunilor  septembrie   de 63.578. lei si se acorda:
1. Pop Maria 64.000 lei
Articolul 5. Prezenta dispozitie se comunica

- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 30.09.2004.2004.
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la  acordarea unor premii individuale

funtionarilor publici de la Primăria Băiţa de sub Codru din
ecomomiile realizate la fondul de slarii aferent acestor funcţii.

Pe luna septembrie 2004
Avand in vedere prevederile  art. 34. alineat 2-3 dinO.U.G. nr. 123/2003 .
Avand in vedere că în perioada iunie 2004-septembrie 2004 au fost realizate economii la

fondul de salarii aferent funcţiilor publice în sumă totală de 26.092.000 lei .
In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 literele s , t, u , alineatului 2 al aceluiasi

articol precum si ale articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001cu modificările şi
completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Se constituie fondul de premiere pentru functionarii publici in limita a
a 5 % din cheltuielile cu salariiile aferente funcţiilor publice pe perioada iunie-septembrie de
171.156.000 în sumă totală de 8.400.000 lei ce se acordă din economiile la fondul de salarii a
funcţionarilor publici pe aceeaşi perioadă în sumă de 26.092.000 .

Articolul 3. Din fondul total de premiere constituit se achorda urmatoarele premii
individuale pentru functionarii publici :

1.Dragos Traian 1.400.000 lei
2. Vanca Gheorghe 1.400.000 ei
3. Dumuta Maria 1.400.000 lei
4. Pop Aurica 1.400.000 lei
5. Crisan Cristeluta 1,400.000 lei
6. Pop Ancuta 1.400.000 lei
Articolul 5. Prezenta dispozitie se comunica

- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 30.09.2004.2004.
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Privind  numirea comisiei de preluare a Dispensarului medical Baita de sub Codru

Avand in vedere prevederile H>G>R> nr. 934/2002 privind atestarea domeniului
public al comunei Baita de sub Codru si HGR 866/2002

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera  v , alineat 2 al aceluiasi
articol si 71 din Legea nr. 215/2001 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se numeste comisia de preluare a Dispensarului medical Baita de sub
Codru in urmatoarea componenta ;

1. Sabou Vasile viceprimar Presedinte
2. Vanca Gheorghe contabil Secretar
3. Benciu Vasile consilier Membru
Articolul 2. In exercitarea atributiunilor sale comisia lucreaza in plen si hotaraste

cu votul majoritatii membrilor comisiei .
Articolul 3. Prezenta se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica:

- Membrilor comisiei
- Pregectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECTRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 18.02.2003
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea datei platii ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Pentru iarna 2003-2004

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile articolului articolullui 16(7) alineat 3 din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum
şi a unor facilităţi pentru plata energiei termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel cum a
fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului , nr. 81/2003;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera s , alineatul 2 al aceluiasi
articol si a articolului 71 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei beneficiarilor de ajutor
social în baza Legii 416/2001 pentru iarna 2003-2004 ( lunile noiembrie 2003 – martie 2004) se
va face integral pentru întreaga sumă de 1.750.000 lei cuvenită pentru cele 5 luni la data de 23
octombrie 2003.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă  publică şi se comunica:
- Biroului contabilitate , impozite şi taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la
Nr.



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
privind  stabilirea datelor de plata a drepturilor salariale

pentru activitatile finantate din bgetul local si activitati extrabugetare
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privin finantele publice locale si

Ordinul M.F.F. nr. 1772/2002;
In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 2 şi a articolului 71 din Legea

nr.215/2001 a administratiei publice locale publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Plata drepturilor salariale pentru personalul din aparatul propriu al
autoritatilor locale precum ;i tin toate institutiile si activitatile din subordine ,ce se
finanteaza prin bugetul local sau venituri extrabugetare din comuna se face in doua
transe astfel :

Prima transa la data de 21 a lunii curente  constand din avans ;
Transa a doua la data de 5 pentru luna expirata constand din lichidarea

drepturilor salariale
Articolul 2. Plata ajutoarelor sociale se face  in limita fondurilor existente la data de
21 pentru luna curenta.
Articolul 3. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- DGFPC Maramures
- Trezoreriei Ulmeni

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  12.12.2003 TRAIAN DRAGOS
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
privind  stabilirea datelor de plata a drepturilor salariale

pentru activitatile finantate din bgetul local si activitati extrabugetare
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privin finantele publice locale si

Ordinul M.F.F. nr. 1772/2002;
In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 2 şi a articolului 71 din Legea

nr.215/2001 a administratiei publice locale publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judeţul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Plata drepturilor salariale pentru personalul din institutiile de invatamant
din comuna se face in doua transe astfel :

Prima transa la data de 22 a lunii curente  constand din avans in limita
maxima de 70 % din suma neta de plata

Transa a doua la data de 6 pentru luna expirata constand din lichidarea
drepturilor salariale
Articolul 2. Plata ajutoarelor sociale se face  in limita fondurilor existente la data de
22 pentru luna curenta.
Articolul 3. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- DGFPC Maramures
- Trezoreriei Ulmeni

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL COMUNEI
Baita de sub Codru  21.01.2003 TRAIAN DRAGOS
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la modificarea slariului de bază a

Domnului Dragoş Traian

Având în vedere prevederile puctului 14 din Legea nr. 228/2003 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură
salarială ale funcţionarilor publici;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1.Se recalculează salariul de bază cuvenit domnului Dragoş Traian
secretar al comunei începînd cu data de 15 iunie  2003 după cum urmează :

Salariu stabilit potrivit legii 7.100.000 lei
Penalizare 10 % lipsă studii 710.000 lei
Salariu cuvenit la 1 octombrie 2003    6.390.000 lei
Salariu de bază la 31.12.2002 5.791.000 lei
Diferenţă 599.000 lei
Creştere 38 % ce se acordă etapa I 227.620 lei
Salariu de bază cuvenit rotunjit în mii 6.019.000 lei

Articolul 2. Salariul de bază astfel stabilit se acordă începând cu data de 1 iunie
2003 la care se adaugă  sporul pentru vechime în muncă de 25 % în sumă de 1.504.750 lei şi
indemnizaţia pentru exercitarea funcţiei de inspector de protecţie civilă a comunei în sumă de
625.000 lei. Total drepturi salariale : 8148.750 lei .

Articolul 3. Prezenta se comunică:
- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului Dragoş Traian
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 08.07.2003 Traian Dragoş
Nr.105



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la reîncadrarea în funcţie publică a

Domnului Drago; Traian

Având în vedere prevederile art.XVI alineat 1 litera c , ale art.  XVII alineat 1
litera a, alineat 2şi 3 ;i a art XX din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice  şi în mediul de afaceri ,
prevenirea şi combaterea corupţiei precum şi dispoziţiile Instrucţiunilor din 27 mai 2003 privind
reîncadrarea funcţionarilor publici;

Avînd în vedere Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici nr. 109 din
22.05.2003

Avînd în vedere  organigrama , statul de funcţii şi numărul de personal din
aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale aprobate cu Hotărîrea Consiliului
local al comunei Băiţa de sub Codru nr. 11 din 30 06. 2003;

Avînd în vedere prevederile art. 52 alineat 2 din Legea nr. 188/1999 privind
statutul funcţionarilor publici aşa cum a fost modificată prin Legea 161/2003;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul DRAGO; TRAIAN se reîncadrează în funcţia publică de
„Secretar al comunei Băiţa de sub Codru „ începînd cu data de 15 iulie  2003.

Articolul 2. Pentru anul 2003 domnul Dragoş Traian beneficiază de drepturile
salariale stabilite anterior pentru funcţia de execuţie ,potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 192/2002 aprobată cu modificări prin Legea nr. 228/2003 , constând din următoarele :

- Salariu de bază 6.019.000 lei
- Spor pentru vechime 25 % 1.504,750 lei
- Indemnizaţie funcţie inspector P.c.      625.000 lei
Total drepturi 8.148.750 lei
Articolul 3. Drepturile salariale astfel stabilite se aplică începând cu data de 1

august 2003.
Articolul 4. Prezenta se comunică:

- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului Dragoş Traian
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 08.07.2003 Traian Dragoş
Nr.111



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la reîncadrarea în funcţie publică a

Doamnei Dumuţa Maria

Având în vedere prevederile art.XVI alineat 1 litera c , ale art.  XVII alineat 1
litera a, alineat şi 3 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice  şi în mediul de afaceri , prevenirea şi
combaterea corupţiei precum şi dispoziţiile Instrucţiunilor din 27 mai 2003 privind reîncadrarea
funcţionarilor publici;

Avînd în vedere Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici nr. 109 din
22.05.2003

Avînd în vedere  organigrama , statul de funcţii şi numărul de personal din
aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale aprobate cu Hotărîrea Consiliului
local al comunei Băiţa de sub Codru nr. 11 din 30 06. 2003;

Avînd în vedere punctajul obţinut  pentru criteriile de evaluare în vederea
reîncadrării, calculat în baza instrucţiunilor privind reîncadrarea funcţionarilor publici;

Avînd în vedere prevederile art. 52 alineat 3 din Legea nr. 188/1999 privind
statutul funcţionarilor publici aşa cum a fost modificată prin Legea 161/2003;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Doamna DUMUŢA MARIA se reîncadrează în funcţia publică de
„referent ( agent agricol) categoria „ C „ clasa  a III grad principal începînd cu data de 15 iulie
2003.

Articolul 2. Pentru anul 2003 doamna Dumţa Maria beneficiază de drepturile
salariale stabilite anterior pentru funcţia de execuţie ,potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 192/2003  aprobată cu modificări prin Legea nr. 228/2003 , constând din următoarele :

- Salariu de bază 4.030.000 lei
- Spor pentru vechime 25 % 1.007.500 lei
Total drepturi 5.037.500 lei
Articolul 3. Drepturile salariale astfel stabilite se aplică începând cu data de 1

august 2003 .
Articolul 4. Prezenta se comunică:

- Prefectului judeţului Maramureş
- Doamnei Dumuţa Maria
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 08.07.2003 Traian Dragoş
Nr.107



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la reîncadrarea în funcţie publică a

Domnului Pop Dorel

Având în vedere prevederile art.XVI alineat 1 litera c , ale art.  XVII alineat 1
litera a, alineat şi 3 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice  şi în mediul de afaceri , prevenirea şi
combaterea corupţiei precum şi dispoziţiile Instrucţiunilor din 27 mai 2003 privind reîncadrarea
funcţionarilor publici;

Avînd în vedere Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici nr. 109 din
22.05.2003

Avînd în vedere  organigrama , statul de funcţii şi numărul de personal din
aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale aprobate cu Hotărîrea Consiliului
local al comunei Băiţa de sub Codru nr. 11 din 30 06. 2003;

Avînd în vedere punctajul obţinut  pentru criteriile de evaluare în vederea
reîncadrării, calculat în baza instrucţiunilor privind reîncadrarea funcţionarilor publici;

Avînd în vedere prevederile art. 52 alineat 3 din Legea nr. 188/1999 privind
statutul funcţionarilor publici aşa cum a fost modificată prin Legea 161/2003;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul Pop Dorel se reîncadrează în funcţia publică de „inspector
categoria „ C „ clasa  a I grad principal, începînd cu data de 15 iulie  2003.

Articolul 2. Pentru anul 2003 doamna Crişan Cristeluţa beneficiază de drepturile
salariale stabilite anterior pentru funcţia de execuţie ,potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 192/2003  aprobată cu modificări prin Legea nr. 228/2003 , constând din următoarele :

- Salariu de bază 4.448..000 lei
- Spor pentru vechime 10 % 444.800 lei
Total drepturi 4.892.800 lei
Articolul 3. Drepturile salariale astfel stabilite se aplică începând cu data de 1

august 2003 .
Articolul 4. Prezenta se comunică:

- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului Pop Dorel
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 08.07.2003 Traian Dragoş
Nr.110



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNE

DISPOZIŢIE
Cu privire la reîncadrarea în funcţie publică a

Domnului Vanca Gheorghe

Având în vedere prevederile art.XVI alineat 1 litera c , ale art.  XVII alineat 1
litera a, alineat şi 3 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice  şi în mediul de afaceri , prevenirea şi
combaterea corupţiei precum şi dispoziţiile Instrucţiunilor din 27 mai 2003 privind reîncadrarea
funcţionarilor publici;

Avînd în vedere Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici nr. 109 din
22.05.2003

Avînd în vedere  organigrama , statul de funcţii şi numărul de personal din
aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale aprobate cu Hotărîrea Consiliului
local al comunei Băiţa de sub Codru nr. 11 din 30 06. 2003;

Avînd în vedere punctajul obţinut  pentru criteriile de evaluare în vederea
reîncadrării, calculat în baza instrucţiunilor privind reîncadrarea funcţionarilor publici;

Avînd în vedere prevederile art. 52 alineat 3 din Legea nr. 188/1999 privind
statutul funcţionarilor publici aşa cum a fost modificată prin Legea 161/2003;

În temeiul prevederilor art. 68 alineat şi a articolului 71 din Legea nr. 215/2001  a
administraţiei publice locale , publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Domnul VANCA GHEORGHE se reîncadrează în funcţia publică de
„referent ( contabil) categoria „ C „ clasa  a III grad superior încewpînd cu data de 15 iulie  2003.

Articolul 2. Pentru anul 2003 domnul Vanca Gheorghe beneficiază de drepturile
salariale stabilite anterior pentru funcţia de execuţie ,potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 192/2003  aprobată cu modificări prin Legea nr. 228/2003 , constând din următoarele :

- Salariu de bază 4.070.000 lei
- Salariu de merit 15 % 610.500 lei
- Spor pentru complexitatea muncii 1.170.125 lei
- Spor pentru vechime 25 % 1.170.125 lei
Total drepturi 7,020.750 lei
Articolul 3. Drepturile salariale astfel stabilite se aplică începând cu data de 1

august 2003 cu excepţia  sporului de complexitate ce se acordă începând cu data de 1.04.2003.
Articolul 4. Prezenta se comunică:

- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului Vanca Gheorghe
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
Dumitru Dumuţa

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Baita de sub Codru
La 08.07.2003 Traian Dragoş
Nr.106



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la stabilirea  aprobarea

Premiilor individuale pe luna ianuarie

Avand in vedere prevederile art. 15 alineatele 1 si 3 din O.U.G. nr. 192/2002;
In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 2 precum si ale articolului 71 din Legea nr.

215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Se constituie fond de premiere in limita de 10 % din cheltuielile cu
salariile aferente acestei luni in suma de 3.455.000 lei.

Articolul 2. Din fondul de premii constituit se aproba premii individuale dupa cum
urmeaza:

a. Functionari publici
1. Dragos Traian 700000 lei
2. Vanca Gheorghe 625000 lei
3. Dumuta Maria 575000 lei
4. Pop Aurica 525000 lei
5. Crisan Cristeluta 300000 lei
6. Pop Dorel 675000 lei

b. Personal contractual
1. Pop Maria 55000 lei

Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza biroul
contabilitate.

Articolul 3. Prezenta se comunica
- Biroului contabilitate
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 01.02.2003.
Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DECIZIA DE RESPINGERE A NOTIFICĂRII

Adresata de DEUTCH ROZALIA

Privind: soluţionarea dosarului întocmit în baza Notificării nr. 537/n/2002 , prin
care doamna DEUTCH ROZALIA , cetăţean roman , cu domiciliul ales in Baia Mare , str.
Monetariei nr.7 , solicită restituirea în natură a imobilului „moara taraneasca pentru grau si
porumb , cu gater si cu terenul aferent „

Având în vedere notificarea nr 37/n , depusă la Biroul executorului judecătoresc
SIMON ATTILA, prin care numita DEUTCH ROZALIA solicită restituirea în natură a
imobilului „ moara tarneasca pentru grau si porumb cu gater si terenul aferent in suprafata de
1925 mp situat(ă) în Baita de sub Codru , apreciate la valoarea de 85.000 $

Analizând actele depuse la dosarul intern nr.42/2002, aferent notificării, prin care
se constată unul sau mai multe dintre următoarele motive:

1. Solicitanta prin notificare revendica imobilul in calitate de mostenitoare a
fratelui sau Ferencz Martin

2.Nu se face identificarea imobilului solicitat prin coala funciara

3. Nu se face dovada preluarii la stat a imobilului revendicat

4. Din evidentele noastre nu rezulta preluarea la stat a imobilului revendicat iar in
patrimoniul comunei nu exista si nu a existat imobilul respectiv.

Având în vedere referatul comisiei interne prin care se propune respingerea
cererii ce a făcut obiectul notificării,

In temeiul art. 68 alin. (2), art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001;

Primarul comunmei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Art. 1. Se respinge notificarea nr.37/n , înregistrată sub nr 134/2002 , de către
FERENCZ MARGARETA, pentru următorul/următoarele motive:

Nu a fost identificat imobilul solicitat, nu se face dovada proprietatii asupra
acestuia si nici a preluarii in mod abuziv la stat a acestuia.



Imobilul revendicat nu exista si nu a existat in poatrimoniul comunei.

Art. 2.Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare
la Secţia Civilă a Tribunalului judetean Maramures .

Art. 3. Prezenta se comunica:

Doamnei Deutch Rozalia .

Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

DUMUTA DUMITRU

Avizat pentru legalitate

SECRETAR

DRAGOS TRAIAN

Baita de sub Codru la 31 august 2003

Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DECIZIA DE RESPINGERE A NOTIFICĂRII

Adresata de FERENCZ MARGARETA

Privind: soluţionarea dosarului întocmit în baza Notificării nr. 59/n/2002 , prin
care doamna FERENCZ MARGARETA , cetăţean israelian , cu domiciliul ales in Baia Mare
, str.PROGRESULUI nr. 144/a la Fulop Dezideriu, solicită restituirea în natură a imobilului
gradina in intravilan in suprafata de 7524 mp .

Având în vedere notificarea nr 59/n , depusă la Biroul executorului judecătoresc
MORARI MARIUS, prin care numita FERENCZ MARGARETA solicită restituirea în natură
a imobilului „ gradina in intravilan in suprafata de 7524 mp identificata sub CF 549 nr. top
109/2 si evaluata la 8.205.000 lei situat(ă) în Baita de sub Codru ,

Analizând actele depuse la dosarul intern nr. 2/2002, aferent notificării, prin care
se constată unul sau mai multe dintre următoarele motive:

1. Solicitanta prin notificare revendica impobilul in calitate de mostenitoare a
sotului sau Ferencz Alexandru fara a depune la dosar actul doveditor ( certificat de deces ) al
sotului.

2..imobilul solicitat a facut obiectul restituirii in baza legii 18/1991 si s-a
reconstituit proprietatea asupra acestuia pe numele solicitantei Deutch Rozalia , prin ordin al
prefectului , avandu-se in vedere cererea solicitantei insotita de coala funciara si de contractul
de donatie incheiat la 20 martie 1962 intre Ferencz Alexandru si Deutch Rozalia;

Având în vedere referatul comisiei interne prin care se propune respingerea
cererii ce a făcut obiectul notificării,

In temeiul art. 68 alin. (2), art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001;

Primarul comunmei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Art. 1. Se respinge notificarea nr.59/n , înregistrată sub nr 130/2002 , de către
FERENCZ MARGARETA, pentru următorul/următoarele motive:

Nu face dovada decesului sotului , terenul revendicat a facut obiectul Legii
18/1991 si s-a reconstituit proprietatea asupra acestuia pe numele lui Deutch Rozalia



Art. 2.Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare
la Secţia Civilă a Tribunalului judetean Maramures .

Art. 3. Prezenta se comunica:

Doamnei Ferencz Margareta la domiciliul ales la reprezentantului sau Fulop
Dezideriu din Baia Mare .

Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

DUMUTA DUMITRU

Avizat pentru legalitate

SECRETAR

DRAGOS TRAIAN

Baita de sub Codru la 31 august 2003

Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DECIZIA DE RESPINGERE A NOTIFICĂRII

Adresata de FERENCZ MARGARETA

Privind: soluţionarea dosarului întocmit în baza Notificării nr. 58/n/2002 , prin
care doamna FERENCZ MARGARETA , cetăţean israelian , cu domiciliul ales in Baia Mare
, str.PROGRESULUI nr. 144/a la Fulop Dezideriu, solicită restituirea în natură a imobilului
gradina in intravilan in suprafata de 547 mp .

Având în vedere notificarea nr 58/n , depusă la Biroul executorului judecătoresc
MORARI MARIUS, prin care numita FERENCZ MARGARETA solicită restituirea în natură
a imobilului „ gradina in intravilan in suprafata de 547 mp identificata sub CF 1455 nr. top
109/1 si evaluata la 8.205.000 lei situat(ă) în Baita de sub Codru ,

Analizând actele depuse la dosarul intern nr. 1/2002, aferent notificării, prin care
se constată unul sau mai multe dintre următoarele motive:

1. Solicitanta prin notificare revendica impobilul in calitate de mostenitoare a
sotului sau Ferencz Alexandru fara a depune la dosar actul doveditor ( certificat de deces ) al
sotului.

2..imobilul solicitat este in proprietatea SC EUROLAT SRL Baia Mare  fapt ce a
fost comunicat solicitantei , fiind trecut in proprietatea SC MARALACT SA Baia Mare prin
hotarare judecatoreasca si de la aceasta prin cumparare la actualul detinator.

Având în vedere referatul comisiei interne prin care se propune respingerea
cererii ce a făcut obiectul notificării,

In temeiul art. 68 alin. (2), art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001;

Primarul comunmei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Art. 1. Se respinge notificarea nr.58/n , înregistrată sub nr 130/2002 , de către
FERENCZ MARGARETA, pentru următorul/următoarele motive:

Nu face dovada decesului sotului , terenul revendicat a facut obiectul Legii
18/1991 si s-a reconstituit proprietatea asupra acestuia pe numele lui Deutch Rozalia

Art. 2.Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare
la Secţia Civilă a Tribunalului judetean Maramures .



Art. 3. Prezenta se comunica:

Doamnei Ferencz Margareta la domiciliul ales la reprezentantului sau Fulop
Dezideriu din Baia Mare .

Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

DUMUTA DUMITRU

Avizat pentru legalitate

SECRETAR

DRAGOS TRAIAN

Baita de sub Codru la 31 august 2003

Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DECIZIA DE RESPINGERE A NOTIFICĂRII

Adresata de MOSKAL SHOSANA

Privind: soluţionarea dosarului întocmit în baza Notificării nr.164 din 18
FEBRUARIE 2002 , prin care doamna MOSKAL SHOSANA , cetăţean israelian  , prin
reprezentantGHEMES-NEMETHI STEFAN cu domiciliul in Bucuresti , str. Theodor Sperantia
nr. 104, bloc S26 , scara 2 etaj 5 ap. 49 , sector III, solicită restituirea în natură a imobilului
(neidentificat);

Având în vedere notificarea nr.128/n , depusă la Biroul executorului
judecătorescMORARI MARIUS, prin care numita MOSKAL SHOSANA solicită restituirea în
natură a imobilului (neidentificat , valoare solicitatat 35.000$) situat(ă) în Baita de sub Codru ,

Analizând actele depuse la dosarul intern nr. 6/2002, aferent notificării, prin care
se constată unul sau mai multe dintre următoarele motive:

1.imobilul solicitat nu a fost identificat, nu au fost depuse nici un fel de acte
doveditoare ale proprietatii pentruy imobil si nici referitoare la preluarii abuzive a acestuia de
catre stat  iar din evidentele noastre nu a poutu fi identificat nici un imobiul care sa fi fost in
proprietatea petentei si preluat de stat,

având în vedere referatul comisiei interne prin care se propune respingerea cererii ce a făcut
obiectul notificării,

în temeiul art. 68 alin. (2), art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001;

Primarul comunmei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Art. 1. Se respinge notificarea nr.128/n , înregistrată sub nr 164/2002 , de către
MOSKAL MSHOSANA, pentru următorul/următoarele motive:

Nu face dovada detinerii in proprietate si preluarii abuzive in proprietatea
statutului a imobilului revendicat.

Art. 2.Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare
la Secţia Civilă a Tribunalului judetean Maramures .

Art. 3. Prezenta se comunica:



Doamnei Moskal Shosana la adresa reprezentantului sau Stefan-Nemethi
Ghemes.

Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

DUMUTA DUMITRU

Avizat pentru legalitate

SECRETAR

DRAGOS TRAIAN

Baita de sub Codru la 31 august 2003

Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DECIZIA DE RESPINGERE A NOTIFICĂRII

Adresata de MOSKAL SHOSANA

Privind: soluţionarea dosarului întocmit în baza Notificării nr.164 din 18
FEBRUARIE 2002 , prin care doamna MOSKAL SHOSANA , cetăţean israelian  , prin
reprezentantGHEMES-NEMETHI STEFAN cu domiciliul in Bucuresti , str. Theodor Sperantia
nr. 104, bloc S26 , scara 2 etaj 5 ap. 49 , sector III, solicită restituirea în natură a imobilului
(neidentificat);

Având în vedere notificarea nr.128/n , depusă la Biroul executorului
judecătorescMORARI MARIUS, prin care numita MOSKAL SHOSANA solicită restituirea în
natură a imobilului (neidentificat , valoare solicitatat 35.000$) situat(ă) în Baita de sub Codru ,

Analizând actele depuse la dosarul intern nr. 6/2002, aferent notificării, prin care
se constată unul sau mai multe dintre următoarele motive:

1.imobilul solicitat nu a fost identificat, nu au fost depuse nici un fel de acte
doveditoare ale proprietatii pentruy imobil si nici referitoare la preluarii abuzive a acestuia de
catre stat  iar din evidentele noastre nu a poutu fi identificat nici un imobiul care sa fi fost in
proprietatea petentei si preluat de stat,

având în vedere referatul comisiei interne prin care se propune respingerea cererii ce a făcut
obiectul notificării,

în temeiul art. 68 alin. (2), art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001;

Primarul comunmei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Art. 1. Se respinge notificarea nr.128/n , înregistrată sub nr 164/2002 , de către
MOSKAL MSHOSANA, pentru următorul/următoarele motive:

Nu face dovada detinerii in proprietate si preluarii abuzive in proprietatea
statutului a imobilului revendicat.

Art. 2.Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare
la Secţia Civilă a Tribunalului judetean Maramures .

Art. 3. Prezenta se comunica:



Doamnei Moskal Shosana la adresa reprezentantului sau Stefan-Nemethi
Ghemes.

Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

DUMUTA DUMITRU

Avizat pentru legalitate

SECRETAR

DRAGOS TRAIAN

Baita de sub Codru la 31 august 2003

Nr.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DECIZIA DE RESPINGERE A NOTIFICĂRII

Adresata de VAIDA MARIA

Privind: soluţionarea dosarului întocmit în baza Notificării nr. 318/n/2002 , prin
care doamna VAIDA MARIA , cetăţean roman , cu domiciliul in Urmenis ,  nr 113 , solicită
despagubiri banesti  la preturi actualizate pentru  pretul platit cu care a rascumparat o camera
confiscata din casa in care locuieste.

Având în vedere notificarea nr 318/n , depusă la Biroul executorului judecătoresc
VUCEA GHEORGHE, prin care numita VAIDA MARIA solicită despagubiri banesti pentru
pretul de 13.224 lei platit statului in anul 1983 pentru rascumpararea unei camere confiscate
din casa de locuit de la aceeasi adresa

Analizând actele depuse la dosarul intern nr.7/2002, aferent notificării, prin care
se constată unul sau mai multe dintre următoarele motive:

1. Solicitanta prin notificare solicita despagubiri banesti pentru  pretul platit
pentru rascumpararea unei camere confiscate sotului sau decedat Vaida Traian

2.Potrivit cartii funciare 209 nr. top 262 precum si Notei de constatare din 24
noiembrie 1961 , raportului de expertiza in cauza 1435/1966 cat si evidentelor Primariei Baita
de sub Codru  camera rascumparata a fost proprietatea lui Sabou Ludovic si confiscata de la
acesta.

3. Solicitanta nu face dovada calitatii de mostenitor dupa defunctul Sabou
Ludovic

Având în vedere referatul comisiei interne prin care se propune respingerea
cererii ce a făcut obiectul notificării,

In temeiul art. 68 alin. (2), art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001;

Primarul comunmei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Art. 1. Se respinge notificarea nr.318/n , înregistrată sub nr 275/2003 , de către
VAIDA MARIA, pentru următorul/următoarele motive:

Imobilul confiscat si rascumparat nu a aprtinut si nu a fost confiscat de la Vaida
Traian ci de la Sabou Ludovic si nu se face dovada calitatii de mostenitor de catre solicitanta.



Art. 2.Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare
la Secţia Civilă a Tribunalului judetean Maramures .

Art. 3. Prezenta se comunica:

Doamnei VAIDA MARIA .

Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

DUMUTA DUMITRU

Avizat pentru legalitate

SECRETAR

DRAGOS TRAIAN

Baita de sub Codru la 31 august 2003

Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Privind  păstrarea şi utlizarea sigiliilor cu stema României precum şi a ştampilelor

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema
României , păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folsinţă a sigiliilor cu stema
României , uzate sau care devin nefolosibile;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 2 si articolului 71 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale ,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din
23 aprilie 2001 cu modificările ulterioar ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. În activitatea autorităţilor administraţiei publice locale a comunei
Băiţa de sub Codru se confecţionează şi utilizează următoarele sigilii cu stema României :

A. Sigilul cu stema României  „Consiliul local „
B. Sigiliul cu stema României „ Primar „
C. Sigiliul cu stema României „Primar – Starea civilă-„
Confecţionarea sigiliilor cu stema României se va executa în condiţiile şi după

modelul stabilit prin H.G. 544/2003 pe baza comenzii date de primar.
Articolul 2. Se delegă pentru păstrarea sigiliilor cu stemă utilizate de autorităţile

administraţiei publice locale a comunei Băiţa de sub Codru , domnul Dragoş Traian – secretar al
comunei.

Păstrarea sigiliilor cu stema României se va face în dulapuri metalice în
compartimente separate , cu închizători proprii , iar aplicarea acestora pe documente se va face
numai de primar şi de secretarul comunei.

Articolul 3. Sigiliile cu stema României vor fi aplicate pe următoarele categorii de
documente:

A. Sigiliul cu stema României „Consiliul local „
1. Hotărârile Consiliului local
2. Titluri de cetăţean şi cetăţean de onoare al comunei
3. Acorduri de înfrăţire
4. Diplome şi certificate acordate unor persoane , insituţii ,societăţi

comerciale , asociaţii sau fundaţii
5. Legitimaţii de consilier
6. Alte acte de autoritate adoptate de Consiliul local

B. Sigiliul cu stema României „ Primar „
1. Dispoziţiile primarului
2. Autorizaţii , avize , acorduri , certificate eliberate în baza Legii

215/2001 şi a unor legi speciale
3. Protocoale , acorduri , convenţii încheiate de primar cu primarii altor



localităţi în calitatea acestora de autorităţi ale administraţiei publice locale.
4. Alte acte de autoritate emise de primar.

C. Sigiliul cu stema României „ Primar -Stare civilă”
1. Acte de stare civilă
2. Certificate de stare civilă
3. Alte acte în activitatea de stare civilă ce au caracter de acte de autoritate

publică
Articolul 4. Pentru actele întocmite şi/sau emise de aparatul propriu al autorităţilor

administraţiei publice şi serviciilor publice locale se utilizează următoarele ştampile:
A. Ştampila  cu inscripţia „ Primăria 1 „ pentru activitatea de secretariat aflată în

gestiunea secretarului comunei;
B. Ştampila cu inscripţia „ Primăria 2 „  în activitatea financiar-contabilă , aflată

în gesiunea contabilului;
C. Ştampila cu inscripţia „ Primăria – Serviciul de stare civilă „pentru actele din

activitatea de stare civlă , altele decât cele de la articolul 3 litera „ C” , aflată în gestiunea
secretarului comunei

D. Ştampila cu inscripţia „ Primar „ pentru acte ale primarului altele decât cele de
la articolul 3 litera „ B „.

Articolul 5. Ştampilele vor fi confecţionate la dimensiunea de 30 mm având
inscripţia pe cercul exterior „ ROMÂNIA - Judeţul Maramureş – comuna BĂIŢA DE SUB
CODRU  despărţite prin steluţe iar în interiorul cercului  cu caractere majuscule denumirea
ştampile ( PRIMĂRIA 1, PRIMĂRIA 2 , PRIMĂRIA – Serviciul de stare civilă  respectiv
PRIMAR).

În funcţie de necesităţi se vor putea confecţiona alte ştampile stabilite şi aprobate
ulterior de primarul comunei.

Articolul 6. Evidenţa sigiliilor şi ştampilelor se conduce în registru special
conform modelului anexă la prezenta dispoziţie.

Articolul 7. Scoaterea din uz a sigiliilor cu stema României şi distrugerea acestora
se aprobă în condiţiile  legii şi cu avizul filialei judeţene a Arhivelor Naţionale , de către primar.

Articolul 8. Confecţionarea ştampilelor şi scoaterea din uz şi distrugerea acestora
se aprobă de primar.

Articolul 9. In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei dispoziţii contabilul
primăriei va asigura comunicarea noilor specimene pentru amprenta ştampilei folosită în
activitatea financiar-contabilă  către Trezoreria Ulmeni , şi alte bănci la care primăria are deschise
conturi.

Articolul 10. Prezenta dispoziţie se comunică :
Prefectului judeţului Maramureş
Secretarului comunei
Contabilului primăriei

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECTRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru la 01.11.2003
Nr



ANTET - Denumirea emitentului

DISPOZIŢIE DE RESTITUIRE

Nr. ............. din ..................

Privind: soluţionarea dosarului întocmit în baza Notificării nr. ......... din .......... ,
prin care dl/dna .............. , cetăţean ............ , domiciliat în ............... , prin
reprezentant ................. conform actului autentificat de notar public ................
sub nr. ......... din .............. , solicită restituirea în natură a imobilului (teren
şi/sau construcţie)/părţii din imobil ..................... situat(ă) în ....................... ,

având în vedere notificarea nr. ......... , depusă la Biroul executorului judecătoresc
................. , prin care numitul/numita ................... solicită restituirea în natură
a imobilului (teren şi/sau construcţie)/ părţii din imobil ................ situat(ă) în
...................... ,

analizând actele depuse la dosarul intern nr. ............ , aferent notificării, prin care
se constată că:

1.notificatorul are calitatea de persoană îndreptăţită, conform dispoziţiilor art. 3
alin. (1) lit. .... coroborat cu art. 4 alin ..... din Legea nr. 10/2001, în baza
următoarelor acte doveditoare:

a)..................................... ;

b)..................................... ;

2.imobilul solicitat la restituirea în natură a fost proprietatea ............ la momentul
deposedării abuzive conform actului de proprietate ............. şi ............... ;

3.imobilul respectiv a trecut cu titlu/fără titlu/fără titlu valabil în proprietatea
statului.

Actul în temeiul căruia s-a dispus preluarea .................... ;

4.imobilul face obiectul art. 2 alin. (1) lit. ...... sau art. 11 din Legea nr. 10/2001
................. ;

5.imobilul este în patrimoniul ............ şi se află în registrul de inventar la data de
......... , la pag ..... , cu număr de inventar ......... /se află în administrarea
................. (şi nu a fost trecut în proprietatea statului în temeiul unui titlu
valabil),

având în vedere referatul comisiei interne prin care se propune această măsură;

în conformitate cu dispoziţiile art. 7, art. 9 alin. (1) şi art. 23 alin. (1) şi (3) din
Legea nr. 10/2001,

în temeiul art. 68 alin. (2), al art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 şi al art. 20 alin. (3) din Legea nr. 10/2001/Statutul/Actul constitutiv
al unităţii deţinătoare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI .................. / ORGANUL DE CONDUCERE AL UNITĂŢII
DEŢINĂTOARE

DISPUNE:

Art. 1



Se restituie în natură imobilul (sau, după caz, cota parte), compus din .................
(se va descrie imobilul) , în suprafaţă de .......... (după caz, şi suprafaţa construită)
, situat în .................. , cu următoarele vecinătăţi:

Nord ......................... ;

Sud ........................... ;

Est ............................ ;

Vest .......................... ,

d-lui/d-nei ............................ (după caz, denumirea persoanei juridice),
domiciliată/cu sediul în ................... , posesoare a actului de identitate ........
seria ..... nr. ........ , emis de .......... la data de ........... , cod numeric personal
................. (în cazul persoanelor juridice se vor indica: actul de constituire şi
reprezentantul legal al acesteia, precum şi codul unic de înregistrare).

Art. 2

Imobilul ce se restituie este grevat de următoarele servituţi (dacă este cazul)
....................... ;

Art. 3

Proprietarul are obligaţia respectării prevederilor art. 13 şi 15 din Legea nr.
10/2001, cu privire la protecţia chiriaşilor (în cazul în care imobilul este ocupat de
astfel de persoane).

Art. 4

Prezenta dispoziţie face dovada proprietăţii asupra imobilului şi constituie titlu
executoriu după îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară.

Punerea în posesie se va face după îndeplinirea formalităţilor de publicitate
imobiliară, prin proces-verbal de punere în posesie.

Art. 5

Prezenta dispoziţie intră în vigoare în termen de 48 de ore de la data prezentării
dovezii privind restituirea sumei plătite de stat cu titlu de despăgubire (în cazul în
care măsura restituirii este condiţionată de îndeplinirea acestei obligaţii corelative).

De asemenea, în cadrul dispoziţiei de restituire se vor indica, după caz, obligaţii
corelative ale beneficiarului restituirii (obligaţia de a elibera şi preda locuinţa
închiriată, inclusiv termenul; asumări de obligaţii unilaterale, cum este cazul
declaraţiilor prevăzute la pct. 5 din cap. II din Normele metodologice aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 498/2003 şi altele asemenea).

Art. 6

Îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară, prevăzute la art. 23 alin. (4)
din Legea nr. 10/2001 cad în sarcina beneficiarului restituirii.

Art. 7

Prezenta dispoziţie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Secţia
Civilă a Tribunalului ................. (în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul
unităţii deţinătoare)
ANTET - Denumirea emitentului

DECIZIE



de respingere a cererii de restituire în natură şi oferta privind acordarea altor
măsuri reparatorii prin echivalent

Nr. ............ din ..............

Privind: soluţionarea dosarului întocmit în baza Notificării nr. .......... din ......... ,
prin care dl/dna ............. , cetăţean ........... , domiciliat în ............. , prin
reprezentant ................... , conform actului autentificat de notar public ..............
sub nr. ......... din ......... , solicită restituirea în natură a imobilului (teren şi/sau
construcţie)/părţii din imobil ............ , situat(ă) în .............. ,

având în vedere notificarea nr. ........ , depusă la Biroul executorului judecătoresc
............... , prin care numitul/numita ............... solicită restituirea în natură a
imobilului (teren şi/sau construcţie)/părţii din imobil ................. situat(ă) în
......................... ,

analizând actele depuse la dosarul intern nr. ........ , aferent notificării, prin care se
constată unul dintre următoarele motive:

1.imobilul - construcţie, a cărui restituire în natură se cere, a fost demolat total;

2.pe imobilul - teren, a cărui restituire în natură se solicită, s-au edificat ori
amplasat construcţii autorizate sau au destinaţii de utilitate publică (parcuri, străzi,
zone de protecţie şi altele asemenea);

3.imobilul este ocupat de unităţi bugetare din învăţământ, sănătate, aşezăminte
social-culturale, instituţii publice, sedii ale partidelor politice legal înregistrate,
misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale
interguvernamentale acreditate în România, precum şi de personalul cu rang
diplomatic al acestora, iar imobilul în cauză este necesar în vederea continuării
activităţilor de interes public şi acesta a fost inclus pe lista prezentată spre
aprobare Guvernului României;

4.persoana îndreptăţită era asociat sau asociat la persoana juridică proprietară a
imobilelor şi a activelor la data preluării abuzive a acestora şi nu îndeplineşte
condiţiile prevăzute de art. 16 din lege;

5.imobilul a fost transformat astfel încât a devenit un imobil nou în raport cu cel
preluat; 6. imobilul a fost înstrăinat fostului chiriaş cu respectarea dispoziţiilor Legii
nr. 112/1995;

7.terenul nu este disponibil fiind prevăzut în planurile de urbanism aprobate pentru
destinaţia de ..................... ;

8.alte motive prevăzute de lege,

având în vedere referatul comisiei interne prin care constată imposibilitatea
restituirii în natură şi se propun măsuri reparatorii alternative în echivalent,

în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (2) şi alin. (3), ale art. 24 alin. (1) şi alin.
(2) din Legea nr. 10/2001,

în temeiul art. 68 alin. (2), art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, Statutul/Actul constitutiv al unităţii deţinătoare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI ......... / ...............

ORGANUL DE CONDUCERE AL UNITĂŢII DEŢINĂTOARE

DECIDE:

Art. 1



Respinge cererea de restituire în natură a imobilului (teren şi/sau
construcţie)/părţii din imobil, situat(ă) în ........... , formulată de notificatorul
............. prin notificarea nr. ............ , pentru următoarele motive:
........................................ .

Art. 2

Se stabileşte ca valoare echivalentă a imobilului imposibil de restituit şi cuvenită
notificatorului, suma de ........ lei, în limita căreia se vor acorda celelalte măsuri
reparatorii.

Art. 3

Pentru imobilul notificat şi care nu poate fi restituit în natură, în calitate de
persoană îndreptăţită puteţi opta pentru (pentru fiecare caz în parte se vor
individualiza alternativele legal posibile):

- bunuri ori servicii oferite în echivalent de către deţinător, dacă există astfel de
posibilităţi, cu acordul persoanei îndreptăţite;

- acordarea de acţiuni la societăţi comerciale tranzacţionate pe piaţa de capital;

- acordarea de titluri de valoare nominală, folosite exclusiv în procesul de
privatizare;

- acordarea de despăgubiri băneşti.

Art. 4

În cazul în care, în termen de 60 de zile de la comunicarea prezentei decizii, ne
comunicaţi în mod expres acceptul dumneavoastră cu privire la una sau mai multe
dintre măsurile propuse de noi cu titlu de ofertă, prezenta decizie intră în vigoare
şi cu privire la măsura/măsurile reparatorii acceptate de dumneavoastră, pe care le
puteţi fructifica în modurile stabilite de lege. Totodată, vă facem cunoscut că
sunteţi invitată la negocieri cu privire la oferta făcută de noi, la sediul din
....................... , în următoarele zile .............. .

Art. 5

În cazul în care oferta noastră nu este acceptată în mod expres în termen de 60 de
zile de la comunicarea prezentei decizii, puteţi ataca în justiţie prezenta ofertă în
termen de 30 de zile de la comunicarea ei, în conformitate cu prevederile art. 24
alin. (7) din Legea nr. 10/2001, la Secţia Civilă a Tribunalului ................ (în a
cărui rază teritorială se află sediul unităţii deţinătoare).

Notă: Oricare dintre măsurile reparatorii oferite în echivalent de către deţinătorul
imobilului notificat pot fi combinate şi fiecare dintre acestea se acordă numai în
cazuri expres prevăzute de lege.

În cazul compensării cu bunuri sau servicii decizia motivată de compensare va fi
însoţită de contractul de furnizare sau, după caz, de contractul de prestări servicii
care urmează regimul contractual de drept comun. Rezilierea contractului respectiv
din vina exclusivă a unităţii obligate la restituire atrage desfiinţarea de drept a
deciziei/dispoziţiei de compensare.

Oferta se va comunica persoanei îndreptăţite în condiţiile prevăzute de art. 23 alin.
(3) din Legea nr. 10/2001.

ANEXA Nr. 3:

(Model orientativ)



ANTET - Denumirea emitentului

DECIZIA DE RESPINGERE A NOTIFICĂRII

Nr. ............. din ................

Privind: soluţionarea dosarului întocmit în baza Notificării nr. ...... din ...... , prin
care dl/d-na ......... , cetăţean ......... , domiciliat în ............ , prin reprezentant
........... conform actului autentificat de notar public ...... sub nr. ...... din ...... ,
solicită restituirea în natură a imobilului (teren şi/sau construcţie)/părţii din
imobil/acordarea celorlalte măsuri reparatorii prin echivalent, în situaţia în care
restituirea în natură a imobilului/părţii din imobil nu poate opera ...... situat(ă) în
........ ,

având în vedere notificarea nr. ......... , depusă la Biroul executorului judecătoresc
........ , prin care numitul/numita ............... solicită restituirea în natură a
imobilului (teren şi/sau construcţie)/părţii din imobil ......... situat(ă) în ......... ,

analizând actele depuse la dosarul intern nr. .......... , aferent notificării, prin care
se constată unul sau mai multe dintre următoarele motive:

1.imobilul solicitat nu face obiectul Legii nr. 10/2001;

2.notificarea nu a fost depusă în termenul prevăzut la art. 21 din Legea nr.
10/2001, modificat;

3.solicitantul(a) nu are calitatea de persoană îndreptăţită în sensul art. 3 şi art. 4
din Legea nr. 10/2001;

4.preluarea imobilului respectiv nu s-a făcut în mod abuziv;

5.nu a fost dovedit dreptul de proprietate cu privire la imobilul solicitat;

6.nu a fost dovedită calitatea de moştenitor;

7.imobilul (teren şi/sau construcţie)/partea din imobilul a cărui/cărei restituire în
natură se cere sau pentru care persoana îndreptăţită, în sensul art. 3 din Legea nr.
10/2001, solicită acordarea celorlalte măsuri reparatorii prin echivalent, întrucât
restituirea în natură nu poate opera, a fost distrus ca urmare a unor calamităţi
naturale;

8.alte motive legale,

având în vedere referatul comisiei interne prin care se propune respingerea cererii
ce a făcut obiectul notificării,

în temeiul art. 68 alin. (2), art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, Statutul sau Actul constitutiv al unităţii deţinătoare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI ......... / ...............

ORGANUL DE CONDUCERE AL UNITĂŢII DEŢINĂTOARE

DECIDE:

Art. 1

Respinge notificarea nr. ........ , înregistrată sub nr. .......... , de către .............. ,
pentru următorul/următoarele motive: ...................................................... .

Art. 2

Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la Secţia
Civilă a Tribunalului ........ (în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul unităţii
deţinătoare).





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea comisiei pentru inventarierea terenurilor  şi punerea în aplicare

a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.896/2003 pentru
aprobarera Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 15/2003,art.1;

In temeiul prevederilor articolelor 68 aliniat I  litera „V” , a alineat 2 şi 71 din
legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României
nr. 204 din 23 aprilie 2001  ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1 Se constituie comisia pentru inventarierea terenurilor şi punerea în
aplicare a dispoziţiilor legii nr. 15/2003,în următoarea componenţă:

Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comisie

Dragoş Traian secretar Preşedinte
Dumuţa Maria referent membru
Pop Dorel inginer membru

Articolul 2., Activitatea comisiei se va desfăşura în conformitate cu Normelor
metodologice aprobate.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Membrilor comisiei
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

Avizat
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru
la  22 septembrie 2003

Nr.131



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului VICEAN FLORIN

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
In conformitate cu prevederile art.78-79 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei

încheiată cu  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă,Maramureş;
In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a

administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 2 SEPTEMBRIE 2004 domnul VICEAN
FLORIN se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor lucrări de dezvoltare a
comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 2.800.000  lei
. Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
domnul Dragoş Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului VICEAN FLORIN-BĂIŢA –CODRU  NR.606.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 24.09.2003.
Nr.339



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Cu privire la încetarea contractului de muncă a domnului
PODINĂ  VALENTIN

Având în vedere prevederile articolului 55 litera „c” din Codul Muncii;
In temeiul prevederilor articolelor 68 litera “ s ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a

administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1.Începând cu data de 1 martie 2003 încetează contractul de muncă a
doamnei SABOU FLOARE din BĂIŢA DE SUB CODRU nr,595,încadrată în funcţia de
asistent persoanal pentru persoana cu handicap SABOU TRAIAN din BĂIŢA DE SUB CODRU
nr.595.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului SABOU FLOARE.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

AVIZAT
secretarul comunei
TRAIAN  DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 28 februarie 2003.
Nr.18.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

GHIŢ GHEORGHE

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.68/18.07.2005,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 31 decembrie 2005 inceteaza contractul de
munca a domnului GHIŢ GHEORGHE, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului GHIŢ GHEORGHE-Băiţa de sub Codru nr.632
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VASILE VANCA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru
09.01.2006

Nr.2



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

BRÎNDUŞE NELU

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.49/2006,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 aliniatul 1 litera “ d ”,aliniatul 5 litera „e”
şi a art.71 coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 15 decembrie 2006 inceteaza contractul de
munca a domnului BRÎNDUŞE NELU, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului BRÎNDUŞE  NELU-Băiţa de sub Codru nr.566
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VASILE VANCA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru
19.12.2006

Nr.214



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

PODINĂ DUMITRU

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.68/18.07.2005,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.55 litera „c” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 7 IUNIE  2006 inceteaza contractul de munca a
domnului PODINĂ DUMITRU , muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului PODINĂ DUMITRU -Băiţa de sub Codru nr.686
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VASILE VANCA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru
24.06.2006

Nr.112



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a doamnei

PODINĂ FLOARE

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.68/18.07.2005,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 31 decembrie 2005 inceteaza contractul de
munca a doamnei PODINĂ FLOARE, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Doamnei PODINĂ FLOARE-Băiţa de sub Codru nr.236
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VASILE VANCA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru
09.01.2006

Nr.5



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

POP CĂLIN-VIOREL

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.68/18.07.2005,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 31 decembrie 2005 inceteaza contractul de
munca a domnului POP CĂLIN-VIOREL, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului POP CĂLIN-VIOREL-Băiţa de sub Codru nr.288
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VASILE VANCA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru
09.01.2006

Nr.4



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

POP VALENTIN

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.49/2006,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 aliniatul 1 litera “ d ”,aliniatul 5 litera „e”
şi a art.71 coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 15 decembrie 2006 inceteaza contractul de
munca a domnului POP VALENTIN, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului POP VALENTIN-Băiţa de sub Codru nr.245
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VASILE VANCA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru
19.12.2006

Nr.212



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu  privire la incetarea contractului de munca a domnului

POP VIOREL

Avand în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 si a Conventiei
nr.68/18.07.2005,incheiata cu  Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca.

Avand in vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 31 decembrie 2005 inceteaza contractul de
munca a domnului POP VIOREL, muncitor necalificat.
. Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
domnul Dragos Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Dosar personal
- Domnului POP VIOREL-Băiţa de sub Codru nr.620
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VASILE VANCA

AVIZAT
Secretarul comunei

Baita de sub Codru
09.01.2006

Nr.3



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă a domnului

ZAH  DANIEL-RELU

Având în vedere certificatul medical  nr.20800 emis de comisia de expertiză
medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi;

Având în vedere prevederile Legii nr.519/2002;
Având în vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii;
In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a

administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 19 iunie 2003 încetează contractul de muncă a
domnului ZAH DANIEL-RELU , asistent personal al persoanei cu handicap ZAH MARIA ,ca
urmare a neîncadrării acesteia într-o castegorie ce beneficiază de asistent personal.
. Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
domnul Dragoş Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului ZAH DANIEL-RELU,Urmeniş nr.120..
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 23.06.2003.
Nr.95.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă a doamnei

POP ANCUŢA -VALENTINA

Având în vedere cererea depusăm de către doamna POP ANCUŢA
VALENTINA din localitatea Bîăiţa de sub Codru nr. 269/a,prin care solicită încetarea
contractului de muncă ,încheiat pe perioadă nedeterminată;.

Având în vedere prevederile art.55 litera „c” şi a art. 79 aliniatul 1 din Codul
Muncii;

In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 ,litera “ d ”aliniatul 5  litera”e”
art.68 şi a art. 115 aliniatul 1 litera”a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123din 2o februarie  2006.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 9 iulie 2007 încetează contractul de muncă a
doamnei POP ANCUŢA-VALENTINA din funcţia publică de referent clas III grad asistent
treapta III.
. Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
domnul Dragoş Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei POP ANCUŢA-VALENTINA.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VASILE    VANCA

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . TRAIAN   DRAGOŞ
La 9.07.2007.
Nr.650



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire sistarea plăţii unei indemnizaţii lunare

domnului SABOU TRAIAN -persoană cu handicap.

Având în vedere prevederile Ordinului nr.794/2002 a Ministerului sănătăţii şi
familiei şi a Ministerului administraţiei publice,privind aprobarea modalităţii de plată a
indemnizaţiuei cuvenite persoanei cu handicap;

Având în vedere decesul persoanei cu handicap  SABOU TRAIAN-cu ultimul
domiciliu ]n localitatea Băiţa  de sub Codru.

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 septembrie 2003 se sistează plata  unei
indemnizaţii lunare  domnului SABOU TRAIAN -persoană cu handicap-,ca urmare a decesului
acestuia ,cu ultimul domiciliu ăn localitatea Băiţa de sub Codru nr. 595.

Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
compartimentul financiar-contabil.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Doamnei SABOU FLOARE-Băiţa de sub Codru nr.595..
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 14.08.2003.
Nr.121.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Cu privire la aprobarea inscrierii prin mentiune pe marginea actului
de deces nr.19/2002 a prenumelei tradus cu ortografia limbii romane

Avand in vedere cererea domnului DRAGOMIR PETRU din localitatea Urmenis
nr.188 comuna Baita de sub Codru,prin care solicita traducerea cu ortografia limbii romane a
prenumelui tatalui sau  de pe actul de deces nr.19/2002;

Avand in vedere prevederile art.51 din legea nr.119/1996 si a art.132 aliniatul 3
din normele metodologice de aplicare a legii cu privire la actele de stare civila;

Având în vedere art.19 din Decretul nr.975/1968;
In temeiul prevederilor articolului 68  litera s şi a art 71 aliniatul 1 din legea nr.

215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din
23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se aproba inscrierea prin mentiune pe marginea actului de deces
nr.19/2002 a prenumelui decedatului ,tradus cu ortografia limbii romane din :VAZUL IN
VASILE,eliberandu-se un nou certificat de deces.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie  se comunică;
- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului DRAGOMIR PETRU-Urmenis nr.188.

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

AVIZAT
Secretarul comunei

TRAIAN   DRAGOS
Băiţa de sub Codru
la 10 februarie 2003.

Nr.11.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire aprobarea plăţii unei indemnizaţii lunare
domnului LINGURAR GHEORGHE -persoană cu handicap.

Având în vedere prevederile Ordinului nr.794/2002 a Ministerului sănătăţii şi
familiei şi a Ministerului administraţiei publice,privind aprobarea modalităţii de plată a
indemnizaţiuei cuvenite persoanei cu handicap;

Având în vedere cererea domnului LINGURAR GHEORGHE din localitate
URMENIŞ nr.94 comuna  Băiţa de sub Codru -persoană  cu handicap”deficienţă funcţională
gravă”

In temeiul prevederilor  articolelor 68 litera “ S ”  şi 71 din legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 iunie 2003 se aprobă plata  unei indemnizaţii
lunare  domnului LINGURAR GHEORGHE din localitatea URMENIŞ nr. 94  comuna  Băiţa de
sub Codru-persoană cu handicap.

Nivelul indemnizaţiei lunare este echivalent cu salariul net lunar al
asistentului social debutant din unităţile bugetare.

Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
compartimentul financiar-contabil.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului LINGURAR GHEORGHE – URMENIŞ nr.94.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMITRU DUMUŢA

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 3.06.2003.
Nr.92



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la acordarea uni ajutor de deces

Avand in vedere cererea domnului Vanca Gheorghe contabil la Primaria Baita de sub
Codru si documentele ce o insotesc;

Avand in vedere prevederile art. 98 lit. E din Legea nr. 19/2000 precum si ale art. 14 litera
b din Legea 632/2002

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 2 precum si ale articolului 71 din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Se acorda ajutor de deces in suma de 3.481.000 lei domnului Vanca
Gheorghe , contabil la Primaria comunei Baita de sub Codru , pentru decesul tatalui sau Vanca
Pintea si sup[ortarea cheltuielilor de inmormantare.

Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 31.07.2003.
Nr.
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