
ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a domnului VICEAN IONUŢ-ALIN

Având în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr. 74/2009
încheiată cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de muncă ;

Având în vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii;
In temeiul prevederilor  articolelor art.63 aliniatul 1 litera “d”,aliniatul 5 litera

“e” şi art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 18 decembrie 2009 încetează contractul de muncă a
domnului  VICEAN IONUŢ-ALIN, muncitor necalificat.
. 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  IONUŢ -ALIN din  BĂIŢA DE SUB CODRU nr.606/A.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 28.12.2009.
Nr.242.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului  de muncă a doamnei  POP ANA

având funcţia   de asistent personal

Având în vedere prevederile art. 41 punctul 3 din legea nr. 19/2000,privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurării sociale ;

Având în vedere prevederile art. 55 litera”d”, din C.M;
In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 literele ”c şi e”, a

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare;.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 30 septembrie 2009 încetează contractul de muncă
a doamnei POP  ANA din localitatea  BÂIŢA DE SUB CODRU   nr.435, îndeplinind până la
această dată funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap  POP GHEORGHE din
localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU nr.435 şi se propune la pensie pentru limită de vârstă  şi
stagiu minim de cotizare.

Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează domnul
Dragoş Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului POP  ANA- Băiţa de sub Codru  nr. 435.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 29.09.2009.
Nr.145.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului  de muncă a domnului POP FLORICEL

având funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea  domnului POP FLORICEL  din localitatea Băiţa de sub
Codru nr. 397,înregistrată sub nr. 1343/28.08.2009 ,prin care îşi exprimă dorinţa de a renunţa la
funcţia de asistent persional;

Având în vedere prevederile art. 55 litera”c”,art.79 alin 1,3 şi 4 din C.M;
In temeiul prevederilor articolelor 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 literele ”c şi e”, a

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare;.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 31 august 2009 încetează contractul de muncă a
domnului POP FLORICEL din localitatea  BÂIŢA DE SUB CODRU   nr.397, îndeplinind până la
această dată funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap  POP GHIŢĂ din  localitatea
BĂIŢA DE SUB CODRU nr.397,ca urmare a cererii acestuia.

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 POP FLORICEL- Băiţa de sub Codru  nr. 397.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 02.09.2009.
Nr.141.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  modificarea INDEMNIZAŢIEI domnului BONTEA NICOLAIE

- persoană cu handicap-

Având în vedere cererea domnului BONTEA NICOLAIE din localitatea Băiţa de
sub Codru nr. 667 şi a documentelor care o însoţesc;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 794/2002 a M.S.F.,privind aprobarea
modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite persoanei cu handicap;

Având în vedere prevederile art. 42 aliniatul 4,art. 43 aliniatele 1-3 ,art. 44 litera
„b” din Legea nr. 448/2006,cu modificările şi completările ulterioare,precum şi prevederile art. 3
aliniatul 1 din Normele Metodologice de aplicare a acestei ,aprobate cu HGR.
427/2001,modificată deasemenea cu HGR. Nr. 463/2005;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 10/2008,cu
privire la drepturile salariale ce se acordă personalului contractual din sectorul bugetar în anul
2008;

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 octombrie 2009 domnul BONTEA
NICOLAIE din localitatea  Băiţa de sub Codru  nr. 667, persoană cu handicap,beneficiază de o
indemnizaţie lunară în sumă de 461 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 BONTEA NICOLAIE-Băiţa de sub Codru nr.667.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 28.10.2009.
Nr.191.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea INDEMNIZAŢIEI domnului POP GHEORGHE

- persoană cu handicap-

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 794/2002 a M.S.F.,privind aprobarea
modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite persoanei cu handicap;

Având în vedere prevederile art. 42 aliniatul 4,art. 43 aliniatele 1-3 ,art. 44 litera
„b” din Legea nr. 448/2006,cu modificările şi completările ulterioare,precum şi prevederile art. 3
aliniatul 1 din Normele Metodologice de aplicare a acestei ,aprobate cu HGR.
427/2001,modificată deasemenea cu HGR. Nr. 463/2005;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 10/2008,cu
privire la drepturile salariale ce se acordă personalului contractual din sectorul bugetar în anul
2008;

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  octombrie 2009 domnul POP GHEORGHE
din localitatea  Băiţa de sub Codru  nr. 435, persoană cu handicap,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de 461 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 POP GHEORGHE-Băiţa de sub Codru nr.435.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 29.09.2009.
Nr.146.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea INDEMNIZAŢIEI domnului POP GHIŢĂ

- persoană cu handicap-

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 794/2002 a M.S.F.,privind aprobarea
modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite persoanei cu handicap;

Având în vedere prevederile art. 42 aliniatul 4,art. 43 aliniatele 1-3 ,art. 44 litera
„b” din Legea nr. 448/2006,cu modificările şi completările ulterioare,precum şi prevederile art. 3
aliniatul 1 din Normele Metodologice de aplicare a acestei ,aprobate cu HGR.
427/2001,modificată deasemenea cu HGR. Nr. 463/2005;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 10/2008,cu
privire la drepturile salariale ce se acordă personalului contractual din sectorul bugetar în anul
2008;

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 2009 domnul POP GHIŢĂ din
localitatea  Băiţa de sub Codru  nr. 397, persoană cu handicap,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de 461 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 POP GHIŢĂ-Băiţa de sub Codru nr.397.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 02.09.2009.
Nr.142.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui curator

Având în vedere cererea Biroul Notarial Asociaţi NICULINA-CĂPUŞAN-
STOICA IOAN-ALIN ,cu sediul în municipiul BAIA MARE,str. P-ţa Revoluţiei nr. 3,judeţul
Maramureş ,prin care solicită numirea unui curator pentru minorul  SILADI AUREL din
localitatea Băiţa de sub Codru nr. 742,în vederea în vederea asistării acestuia  la dezbaterea
moştenirii ;

Având în vedere prevederile  art. 152 litera c din Codul familiei;
In temeiul prevederilor articolului 63,aliniatul 1 litera “ a ”,aliniatul 2,art.68 şi

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Doamna SILADI FLOARE din localitatea Băiţa de sub Codru nr.
742 legitimată cu CI  seria MM nr.051961 CNP 2521019243672 se numeşte în calitate de
curator  în vederea asistării minorului SILADI AUREL domiciliat în Băiţa de sub Codru nr. 742
legitimat  cu CI seria MM nr. 379544,CNP 1920904245074, în cadrul dezbaterii procedurii
succesorale după tatăl său  defunctul SILADI AUREL  decedat la data de 14.02.2005,cu ultimul
domiciliu în localitatera Băiţa de sub Codru nr. 742, precum şi pentru încheierea unui act de
partaj.

Articolul 2. Prezenta se comunică:
-Doamnei   SILADI FLOARE Băiţa de sub Codru nr. 742.
-Biroului notarului  public .
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN    DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  02.02.2009.
Nr.14.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încetarea contractului individual de muncă

a doamnei  SABOU  FLORICA

Având în vedere prevederrile contractului de muncă  încheiat la data angajării
doamnei SABOU FLORICA,contract încheiat pe perioadă determinată,până la revenirea
titularului pe post ;

Având în vedere prevederile art. 56  litera J şi a art.79 aliniatul 1 din Codul muncii;
În temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e”,art. 68

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 01.07.2009 încetează contractul de muncă
încheiat pe perioadă determinată, a doamnei SABOU FLORICA- care a îndeplinit funcţia de guard
la primăria comunei Băiţa de sub Codru, ca urmare a  revenirii titularului pe post .

Articolul 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
Doamnei SABOU  FLORICA -NADIA-Băiţa de sub Codru nr. 7..
Compartimentului financiar contabil.

PRIMAR

GHIŢĂ  GHEORGHE
. Avizat

pentru legalitate
SECRETAR

DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La  01.07.2009.

Nr. 106





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj în campania electorală
pentru  alegerea reprezentanţilor României în parlamentul european

la scrutinul din 7 iunie 2009

Având în vedere prevederile articolului 18 indice 2 aliniatul 1  din legea nr.
33/2007 pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European ;

În temeiul  prevederilor articolului 63 alineat 1 litera „a” şi  alineat 2
,art.68 precum şi a  prevederilor  articolului 115 aliniattul 1 litera”a” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare  ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj electoral  în
campania electorală pentru alegerea membrilor României în Parlamentul European ,alegerii ce
se vor desfăşura la data de 7 iunie  2009 ,după cum urmează:

1. În localitatea Băiţa de sub Codru două panouri de afişaj montate la Căminul
cultural  din Băiţa de sub Codru număr imobil 262 .

2. În localitatea Urmeniş  două panouri de afişaj montate la Căminul cultural
Urmeniş număr imobil 114.

Articolul 2. Aplicarea afişelor la panourile speciale de afişaj electoral se va face
cu respectarea dispoziţiilor articolului 18 indice 2 aliniatul 6 din Legea 33/2007 .

Articolul 3. Folosirea altor locuri de afişaj electoral decât cele stabilite prin
prezenta dispoziţie se va face numai cu acceptul proprietarilor ,administratorilor sau a
deţinătorului bunurilor unde se realizează afişajul.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Circumscripţiei judeţene Maramureş.

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 06 mai  2009. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Nr.77 .





























ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj în campania electorală

pentru  alegerea Preşedintelui României.
la scrutinul din 22 noiembrie 2009

Având în vedere prevederile art. 19 indice 2 din legea nr.370 /2004 pentru
alegerea  Preşedintelui României,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HGR. nr. 985 din 2009 cu privire la stabilirea datei
alegerilor prezidenţiale pentru data de 22 noiembrie 2009;

În temeiul  prevederilor articolului 63 alineat 1 litera „a” şi  alineat 2
,art.68 precum şi a  prevederilor  articolului 115 aliniattul 1 litera”a” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare  ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj electoral  în
campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României la scrutinul din  22 noiembrie 2009
,după cum urmează:

1. În localitatea Băiţa de sub Codru două panouri de afişaj montate la Căminul
cultural  din Băiţa de sub Codru nr. 262 .

2. În localitatea Urmeniş  două panouri de afişaj montate la Căminul cultural
Urmeniş nr. 114.

Articolul 2. Aplicarea afişelor la panourile speciale de afişaj electoral se va face
cu respectarea dispoziţiilor art. 19 indice 2 aliniatele  3-4din Legea 370/2004 .

Articolul 3. Folosirea altor locuri de afişaj electoral decât cele stabilite prin
prezenta dispoziţie se va face numai cu acceptul proprietarilor ,administratorilor sau a
deţinătorului bunurilor unde se realizează afişajul.

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

- Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Circumscripţiei judeţene Maramureş.

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 26 noiembrie  2009. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Nr.181 .





























ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  modificarea INDEMNIZAŢIEI domnului SABOU IOAN

- persoană cu handicap-

Având în vedere cererea domnului SABOU IOAN din localitatea Băiţa de sub
Codru nr. 129 şi a documentelor care o însoţesc;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 794/2002 a M.S.F.,privind aprobarea
modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite persoanei cu handicap;

Având în vedere prevederile art. 42 aliniatul 4,art. 43 aliniatele 1-3 ,art. 44 litera
„b” din Legea nr. 448/2006,cu modificările şi completările ulterioare,precum şi prevederile art. 3
aliniatul 1 din Normele Metodologice de aplicare a acestei ,aprobate cu HGR.
427/2001,modificată deasemenea cu HGR. Nr. 463/2005;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 10/2008,cu
privire la drepturile salariale ce se acordă personalului contractual din sectorul bugetar în anul
2008;

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 octombrie 2009 domnul SABOU IOAN din
localitatea  Băiţa de sub Codru  nr. 129, persoană cu handicap,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de 461 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 SABOU IOAN-Băiţa de sub Codru nr.129.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 28.10.2009.
Nr.190.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

D I S P O Z I T I E

cu privire la reorganizarea,
Centrului de Conducere si Coordonare a Evacuarii

în situatii de urgenta

Avand  in vedere prevederile art.56 din Legea nr.481/2004 privind protectia civila,
modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006;

Avand in vedere prevederile O.M.A.I  nr.1184/2006  pentru aprobarea Normelor
privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta ;

In baza prevederilor articolului 63 alineatil 1 litera “d”, a aliniatului 5 litera
“b”,art.68 aliniatul 1 si a articolului 115 alineatul 1 litera “a” din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale,republicată în M.O al României nr. 123 din 20 februarie 2007.;

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU,judetul Maramures;

D I S P U N E :

Articolul 1. Se reorganizează Centrul de Conducere si Coordonare a Evacuarii in
Situatii de Urgenta la nivelul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU in urmatoarea componenta,
conform anexei nr.1 la prezenta dispozitie.

Articolul 2.Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
comunica;

- Institutiei Prefectului Judetului Maramures
- Inspectoratului Judeţean pentru situaţii de urgenţă-Maramureş.
- Membrilor Centrului de Conducere si Coordonare a Evacuarii

PRIMAR,

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 11.05.2009.
Nr. 81



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la modificarea componenţei nominale a comisiei de recepţie a lucrărilor

privind asfaltarea drumului Centru-Hută.

Având în vedere prevederile OUG nr.34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţii
publice cu modificările şi completările ulterioare,precum şi a prevederile art.71-72 din HGR nr. 925/2006 de
aprobarea a normelor metodologice de  aplicare a acesteia ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.4,7–8,13 şi 41 din HGR.nr.273/1994 ,prind aprobarea
Regulamentului de Recepţie a lucrărilor de construcţie şi instalaţiile aferente acestora,cu modificările şi
completărtile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991,republicată,a Legii nr. 273/2006 a finanţelor
publice locale;

In temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1 litera”e”,a 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.123
din 20 februarie 2007 , cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;

DISPUNE :
Articolul 1. Se modifică componenţa nominală a comisia pentru recepţia lucrărilor de

construcţie „Asfaltarea drumului CENTRU-HUTA-Băiţei”,ca urmare a alegerilor locale din anul
2008,noua comisie de recepţie  va avea următoarea componenţă ;

1.  POP ZAMFIR -VICEPRIMAR-
reprezentant al investitorului -Preşedinte  Comisie-

2. VANCA  VALENTIN - CONSILIER-
reprezentant al autorităţii publice locale -Membru-

3. VANCA GHEORGHE Contabil primări -Membru-
4. PETRUŢIU ALEXANDRU -inginer constructor – diriginte şantier- -Secretar al comisiei –
5. SALAGEAN DANIELA -Reprezentant Direcţia planificare teritorială

,urbanism –Consiliul Judeţean Maramureş -Membru-
6. MANŢA LUCIAN - Reprezentant Direcţia planificare teritorială ,

urbanism –Consiliul Judeţean  Maramureş -Membruu
Articolul 2. Deasemenea în vederea recepţionării lucrărilor de construcţie privind „Asfaltarea

drumului CENTRU-HUTA-Băiţei,vor fi învitaţi  domnii
1. PINTYE IOAN -proiectant
2. EMBER VIOREL -reprezentant constructor

Articolul 3. Prezenta dispoziţie  se comunică membrilor comisiei şi
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- SC DRUM CONSTRUCT  SRL
- Proiectantului

PRIMAR
GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Băiţa de sub Codru
la 17.11.  2009

Nr.217



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la delegarea atribuţiunilor de încasare

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 şi a H.G.României
nr. 44/2004 cu privire la aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 571/2003-codul
fiscal-;

Având  în vedere prevederile art. 30 aliniatul 6 şi 7  din legea 273/2007  privind
finanţeler publice locale ;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alineat 1 literele „d”aliniatul 5 litera  „a”  si
ale art. 68  şi art. 115 ali. 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratie publice locale
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Începând cu data de 11 mai 2009 se delegă domnului POP
DUMITRU (referent)- atribuţiunea de încasare de taxe locale şi alte încasări la bugetul local  şi
venituri extrabugetare cu excepţia  sumelor reprezentând obligaţii bugetare  cu debit ce se
evidenţiază în registrele  de rol.

Incasarea taxelor se va efectua pe chitanţier tip stat eliberat de biroul contabilitate
,impozite şi taxe locale de la Primăria comunei Băiţa de sub Codru.

Sumele astfel încasate se vor depune la datele stabilite la caseria primăriei
împreună cu borderoul de încasare.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil.
- Domnului POP DUMITRU .

PRIMAR

GHIŢĂ    GHEORGHE

AVIZAT
pentru legalitate
Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
La 11 mai 2009.
Nr.78





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire la  modificarea componenţei  Consiliului Consultativ  pentru

protecţia consumatorului în comuna BĂIŢA DE SUB CODRU.

Având in vedere prevederile art. 1 anexa 1 punctul 4 din  H.G.R.  nr. 251/1994 cu privire la
stabilirea componenţei ,a atribuţiunilor şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultatriv pentru
protecţia consumatorului;

Având în vedere schimbările intervenite cu privire la funcţia de primar al comunei  ca urmare a
alegerilor locale organizate în cursul anului 2008;

Având în vedere comunicarea directorului oficiului judeţean pentru protecţia consumatorului
Maramureş, privird reprezentantul acestuia în consiliul consultativ pentru protecţia consumatorului  ce se
constituie la nivelul comunei noastre;

In temeiul prevederilor articolelor 63  alineat 1 literele „e” , ale articolelor 68 şi 115 aliniatul 1
litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratie publice locale ,republicată în M.O. al României nr. 123 din
20.02.2007;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se reconstituie la nivelul comunei  Băiţa de sub Codru, CONSILIUL CONSULTATIV
pentru  proptecţia  consumatorului, în următoarea componenţă;

1. GHIŢĂ GHEORGHE -primarul comunei -Preşedinte
2. CUREU LUDOVIC-şef post poliţie -Membru
3. PINTEA DANIEL-medic veterinar - Membru
4. GRUMAZ MIRELA-medic cabinet medicină de familie - Membru
5. GRUMAZ NOROCEL-rep. Dir. Oficiului judeţean  pentru protecţia consumatorului Maramureş

- Secretar.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica ;

- Prefectului judetului Maramures.
- Membrilor Consiliului consultativ.
- Oficiului judeţean pentru protecţia consumatorului Maramureş.

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la  20.10.2009
Nr. 166



ROMÂNIA
JUDEŢUL  MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei

Având în vedere prevederile Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin
financiar la constituirea familiei şi a instrucţiunilor de aplicare a acestei legii , cererea şi
declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea
familiei înregistrată la nr. 10.178/23.11.2009,a domnului SILAGHI DĂNUŢ din
localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU nr. 474,CNP 1860701245059.

Având în vedere prevederile art.63 alin.1 litera „a”şi „e”,art. 68 alin 1,art.115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată în
M.O. al României nr. 123/20.02.2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,Judeţul MARAMUREŞ:

DISPUNE;

Art.1.Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei în cuantum de
856 lei, calculat la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României din ziua
lucrătoare precedentă emiterii prezentei dispoziţii, respectiv la data de 23.11. 2009,
pentru familia d-lui SILAGHI DĂNUŢ, cu domiciliul în localitatea BĂIŢA DE SUB BCODRU
nr.474,CNP. 1860701245059.

Art.2.Plata sprijinului financiar se efectuează prin caserie în termen de 30
de zile de la data emiterii prezentei dispoziţii.

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
comunicare la primarul  comunei BĂIŢA DE SUB CODRU .

Art.4.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,
dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul MARAMUREŞ, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică;
-Prefectului judeţului Maramureş
-Direcţiei judeţene de muncă ,solidaritate socială şi familie.
-Compartimentului financiar-contabil
-D-lui SILAGHI DĂNUŢ –Băiţa de sub Codru nr. 474

PRIMAR,

GHIŢĂ  GHEORGHE

AVIZAT  PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

DRAGOŞ    TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  24.11.2009.
Nr. 219.



ROMÂNIA
JUDEŢUL  MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei

Având în vedere prevederile Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin
financiar la constituirea familiei şi a instrucţiunilor de aplicare a acestei legii , cererea şi
declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea
familiei înregistrată la nr. 10.155/25.09.2009,a domnului CONE ADRIAN din localitatea
Băiţa de sub Codru nr. 131,CNP.1861025240401.

Având în vedere prevederile art.63 alin.1 litera „a”şi „e”,art. 68 alin 1,art.115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată în
M.O. al României nr. 123/20.02.2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,Judeţul MARAMUREŞ:

DISPUNE;

Art.1.Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei în cuantum de
837 lei, calculat la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României din ziua
lucrătoare precedentă emiterii prezentei dispoziţii, respectiv la data de 29.09. 2009,
pentru familia d-lui CONE ADRIAN , cu domiciliul în localitatea BĂIŢA DE SUB CODRU nr.
131,CNP. 1861025240401.

Art.2.Plata sprijinului financiar se efectuează prin caserie în termen de 30
de zile de la data emiterii prezentei dispoziţii.

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
comunicare la primarul  comunei BĂIŢA DE SUB CODRU .

Art.4.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,
dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul MARAMUREŞ, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică;
-Prefectului judeţului Maramureş
-Direcţiei judeţene de muncă ,solidaritate socială şi familie.
-Compartimentului financiar-contabil
-D-lui CONE ADRIAN –Băiţa de sub Codru 131.

PRIMAR,

GHIŢĂ  GHEORGHE

AVIZAT  PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

DRAGOŞ    TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  30.09.2009.
Nr. 147.



ROMÂNIA
JUDEŢUL  MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei

Având în vedere prevederile Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin
financiar la constituirea familiei şi a instrucţiunilor de aplicare a acestei legii , cererea şi
declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea
familiei înregistrată la nr. 10.156/25.09.2009,a doamnei PETRAN EMILIA-LAVINIA din
localitatea Băiţa de sub Codru nr. 516,CNP.2930709245038.

Având în vedere prevederile art.63 alin.1 litera „a”şi „e”,art. 68 alin 1,art.115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată în
M.O. al României nr. 123/20.02.2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,Judeţul MARAMUREŞ:

DISPUNE;

Art.1.Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei în cuantum de
837 lei, calculat la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României din ziua
lucrătoare precedentă emiterii prezentei dispoziţii, respectiv la data de 29.09. 2009,
pentru familia d-nei PETRAN EMILIA-LAVINIA , cu domiciliul în localitatea BĂIŢA DE SUB
CODRU nr. 516,CNP. 2930709245038.

Art.2.Plata sprijinului financiar se efectuează prin caserie în termen de 30
de zile de la data emiterii prezentei dispoziţii.

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
comunicare la primarul  comunei BĂIŢA DE SUB CODRU .

Art.4.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,
dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul MARAMUREŞ, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică;
-Prefectului judeţului Maramureş
-Direcţiei judeţene de muncă ,solidaritate socială şi familie.
-Compartimentului financiar-contabil
-D-nei PETRAN EMILIA-LAVINIA –Băiţa de sub Codru 516.

PRIMAR,

GHIŢĂ  GHEORGHE

AVIZAT  PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

DRAGOŞ    TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  30.09.2009.
Nr. 148.



ROMÂNIA
JUDEŢUL  MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei

Având în vedere prevederile Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin
financiar la constituirea familiei şi a instrucţiunilor de aplicare a acestei legii , cererea şi
declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea
familiei înregistrată la nr. 10.107/09.06.2009,a doamnei SILADI ANDREEA-FELICIA din
localitatea Băiţa de sub Codru nr. 95,CNP.2851221245056.

Având în vedere prevederile art.63 alin.1 litera „a”şi „e”,art. 68 alin 1,art.115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată în
M.O. al României nr. 123/20.02.2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,Judeţul MARAMUREŞ:

DISPUNE;

Art.1.Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei în cuantum de
843 lei, calculat la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României din ziua
lucrătoare precedentă emiterii prezentei dispoziţii, respectiv la data de 09.06. 2009,
pentru familia d-nei SILADI ANDREEA-FELICIA, cu domiciliul în localitatea BĂIŢA DE SUB
CODRU nr. 95,CNP.2851221245056.

Art.2.Plata sprijinului financiar se efectuează prin caserie în termen de 30
de zile de la data emiterii prezentei dispoziţii.

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
comunicare la primarul  comunei BĂIŢA DE SUB CODRU .

Art.4.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,
dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul MARAMUREŞ, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică;
-Prefectului judeţului Maramureş
-Direcţiei judeţene de muncă ,solidaritate socială şi familie.
-Compartimentului financiar-contabil
-D-nei SILADI ANDREEA-FELICIA –Băiţa de sub Codru 95.

PRIMAR,

GHIŢĂ  GHEORGHE

AVIZAT  PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

DRAGOŞ    TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  10.06.2009.
Nr. 100.



ROMÂNIA
JUDEŢUL  MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei

Având în vedere prevederile Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin
financiar la constituirea familiei şi a instrucţiunilor de aplicare a acestei legii , cererea şi
declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea
familiei înregistrată la nr. 10.177/23.11.2009,a domnului TĂTĂRAN FLORIN-MARIUS din
localitatea URMENIŞ nr. 75,CNP 1870202245035.

Având în vedere prevederile art.63 alin.1 litera „a”şi „e”,art. 68 alin 1,art.115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată în
M.O. al României nr. 123/20.02.2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,Judeţul MARAMUREŞ:

DISPUNE;

Art.1.Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei în cuantum de
856 lei, calculat la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României din ziua
lucrătoare precedentă emiterii prezentei dispoziţii, respectiv la data de 23.11. 2009,
pentru familia d-lui TĂTĂRAN FLORIN-MARIUS, cu domiciliul în localitatea URMENIŞ nr.
75,CNP. 1870202245035.

Art.2.Plata sprijinului financiar se efectuează prin caserie în termen de 30
de zile de la data emiterii prezentei dispoziţii.

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
comunicare la primarul  comunei BĂIŢA DE SUB CODRU .

Art.4.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,
dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul MARAMUREŞ, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică;
-Prefectului judeţului Maramureş
-Direcţiei judeţene de muncă ,solidaritate socială şi familie.
-Compartimentului financiar-contabil
-D-lui TĂTĂRAN FLORIN-MARIUS-URMENIŞ NR. 75.

PRIMAR,

GHIŢĂ  GHEORGHE

AVIZAT  PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

DRAGOŞ    TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  24.11.2009.
Nr. 218.



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 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 2 din HGR. Nr. 1286/2008,precum şi prevederile
OUG nr. 106/2009;

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

In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei în sumă de 58 lei lunar
domnului BLIDAR TRAIAN din Băiţa de sub Codru nr. 27– beneficiar de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2009-martie 2010 în sumă totală de 290 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2009.

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 –Băiţa de sub Codru nr. 27
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  20.10.2009.

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 BRÂNDUŞE MĂRIOARA Băiţa de sub Codru Codru nr. 577

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 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 2 din HGR. Nr. 1286/2008,precum şi prevederile OUG nr.
106/2009;

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

In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei  în sumă de 58 lei lunar
doamnei BRÎNDUŞE MĂRIOARA din Băiţa de sub Codru nr. 567 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2009-martie 2010 în sumă totală de 290 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă în
cursul lunii noiembrie 2009.

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  BRÂNDUŞE MĂRIOARA –Băiţa de sub Codru nr. 567
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  20.10.2009.

Nr.167 .



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

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  CONEA FLORICA Băiţa de sub Codru Codru nr. 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 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 2din HGR. Nr. 1286/2008,precum şi prevederile
OUG nr. 106/2009;

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

In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei în sumă de 58 lei lunar
domnului CONEA FLORICA din Băiţa de sub Codru nr. 104 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2009-martie 2010 în sumă totală de 290 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2009.

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  CONEA FLORICA –Băiţa de sub Codru nr. 104
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  20.10.2009.

Nr. 170.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.97
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului   CRIŞAN IOAN  URMENIŞ  nr. 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 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 2 din HGR. Nr. 1286/2008,precum şi prevederile
OUGnr. 10672009;

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

In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 58 lei lunar
domnului CRIŞAN IOAN URMENIŞ 122 – beneficiar de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2009-martie 2010 în sumă totală de 290 lei .

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2009.

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  CRIŞAN IOAN –URMENIŞ NR. 122
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ    GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  20.10.2009.

Nr. 176.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.96
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  GHIRIGUŢ DUMITRU Băiţa –Codru 211

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 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul  din HGR. Nr. 1286/2008,precum şi prevederile
OUG.nr. 106/2009;

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

In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei în sumă de 58 lei lunar
domnului GHIRIGUŢ DUMITRU din Băiţa de sub Codru nr. 211 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2009-martie 2010 în sumă totală de 290 lei .

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2009.

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  GHIRIGUŢ DUMITRU –Băiţa de sub Codru nr. 211
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  20.10.2008.

Nr. 177.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.94
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  GHIRIGUŢ GHEORGHE Băiţa –Codru 369

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 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul  din HGR. Nr. 1286/2008,precum şi prevederile
OUG.nr. 106/2009;

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

In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei în sumă de 58 lei lunar
domnului GHIRIGUŢ GHEORGHE din Băiţa de sub Codru nr. 369 – beneficiar de ajutor social
- pentru perioada noiembrie 2009-martie 2010 în sumă totală de 290 lei .

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2009.

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  GHIRIGUŢ GHEORGHE –Băiţa de sub Codru nr. 369
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  20.10.2008.

Nr. 178.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.92
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  GHIŢ DUMITRU Băiţa –Codru 632

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 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul  din HGR. Nr. 1286/2008,precum şi prevederile
OUG.nr. 106/2009;

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

In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei în sumă de 58 lei lunar
domnului GHIŢ DUMITRU din Băiţa de sub Codru nr. 632 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2009-martie 2010 în sumă totală de 290 lei .

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2009.

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  GHIŢ DUMITRU –Băiţa de sub Codru nr. 632
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  20.10.2008.

Nr. 174.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.98
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  HORVAT ALEXANDRU Băiţa –Codru 352

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 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul  din HGR. Nr. 1286/2008,precum şi prevederile
OUG.nr. 106/2009;

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

In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei în sumă de 58 lei lunar
domnului  HORVAT ALEXANDRU din Băiţa de sub Codru nr. 352 – beneficiar de ajutor social
- pentru perioada noiembrie 2009-martie 2010 în sumă totală de 290 lei .

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2009.

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  HORVAT ALEXANDRU –Băiţa de sub Codru nr. 352
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  20.10.2008.

Nr. 179.



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

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  NEGREA 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 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 2 din HGR. Nr. 1286/2008,precum şi prevederile
OUGnr. 10672009;

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

In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 58 lei RON lunar
domnului NEGREA VASILE URMENIŞ 93 – beneficiar de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2009-martie 2010 în sumă totală de 290 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2009.

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 –URMENIŞ NR. 93
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ    GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  20.10.2009.

Nr. 168.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.94
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  NEGREA VASILE URMENIŞ  nr. 120
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 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 2 din HGR. Nr. 1286/2008,precum şi prevederile
OUGnr. 10672009;

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

In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 58 lei lunar
domnului NEGREA VASILE URMENIŞ 120 – beneficiar de ajutor social - pentru perioada
noiembrie 2009-martie 2010 în sumă totală de 290 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2009.

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 –URMENIŞ NR. 120
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ    GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  20.10.2009.

Nr. 169.



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 de sub Codru Codru nr. 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 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 2  din HGR. Nr. 1286/2008,precum şi prevederile
OUG nr. 106/2009;

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

In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei în sumă de 58 lei lunar
domnului PETRAN DUMITRU din Băiţa de sub Codru nr. 625 – beneficiar de ajutor social -
pentru perioada noiembrie 2009-martie 2010 în sumă totală de 290 lei .

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2009.

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 –Băiţa de sub Codru nr. 625
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  20.10.2009.

Nr. 172.



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 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 2 din HGR. Nr. 1286/2008,precum şi prevederile
OUGnr. 10672009;

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

In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 58 lei lunar
domnului POP VASILE URMENIŞ 25 – beneficiar de ajutor social - pentru perioada noiembrie
2009-martie 2010 în sumă totală de 290 lei .

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2009.

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 –URMENIŞ NR. 25
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ    GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  20.10.2009.

Nr. 175.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.93
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  VLAD GHEORGHE Băiţa –Codru 353

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 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 2 din HGR. Nr. 1286/2008,precum şi prevederile
OUG nr. 106/2009;

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

In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei în sumă de 58 lei
lunar domnului VLAD GHEORGHE din Băiţa de sub Codru nr. 353– beneficiar de ajutor social
- pentru perioada noiembrie 2009-martie 2010 în sumă totală de 290 lei .

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2009.

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  VLAD GHEORGHE –Băiţa de sub Codru nr. 353
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  20.10.2009.

Nr. 173.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la modificarea dispoziţiei nr. 199/2009  pentru aprobarea ajutoarelor

pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru luna noiembrie 2009

Având în vedere prevederile art.16 indice 11 ,a art.16 indice 13 punctul 7 din Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei , aprobată prin
Legea nr. 245/2003 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere cererile şi declaraţiile pe propria răspundere a solicitanţilor de ajutor pentru
încălzirea locuinţei cu lemne ,cereri înregistrate de la nr. 1 la nr. 326 ,conform anexei ;

Având în vedere prevederile art.1 punctul 8 din OUG nr. 106/2009,a legii nr. 358/2009  privind
aprobarea  şi modificarea  OUG nr. 106/2009,a prevederile art. 2 aliniatul 1 din HGR. Nr. 1286/2008,cu
modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115 aliniatul 1
litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru  luna
noiembrie 2009 în sumă totală de 15668 lei ,la un număr de 431 beneficiarilor înscrişi în SITUATIA
CENTRALIZATOARE,conform anexei  la prezenta dispoziţie ,anexă care face parte integrantă din
aceasta .

Articolul 2.Plata ajutorului de încălzire pentru luna noiembrie 2009 se va face  în cursul
lunii decembrie 2009.

Articolul 3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
comunicare,la primarul comunei.

Articolul 4. În situaţia în care sunteţi nemulţumiţi de soluţionarea contestaţiei,prezenta
dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la soluţionarea acestei contestaţii la Tribunalul
judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 5. Prezenta se comunica:
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Compartimentului financiar-contabil
- Beneficiarilor înscrişi în anexa la prezenta dispoziţie.

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  30.11.2009.

Nr.231.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru luna

noiembrie 2009

Având în vedere prevederile art.16 indice 11 ,a art.16 indice 13 punctul 7 din Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei , aprobată prin
Legea nr. 245/2003 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere cererile şi declaraţiile pe propria răspundere a solicitanţilor de ajutor pentru
încălzirea locuinţei cu lemne ,cereri înregistrate de la nr. 1 la nr. 326 ,conform anexei ;

Având în prevederile art. 2 aliniatul 1 din HGR. Nr. 1286/2008,precum şi a art.1 punctul 8 din
OUG nr. 106/2009;

Având în vedere situaţia centralizatoare cuprinzând  beneficiarii de ajutor pentru încălzirea
locuinţei  lemne întocmită pentru luna noiembrie 2009 ;

In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115
aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru  luna
noiembrie 2009 în sumă totală de 15668 lei ,beneficiarilor înscrişi în SITUATIA
CENTRALIZATOARE,conform anexei  la prezenta dispoziţie ,anexă care face parte integrantă din
aceasta .

Articolul 2.Plata ajutorului de încălzire pentru luna noiembrie 2009 se va face  în cursul
acestei luni..

Articolul 3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
comunicare,la primarul comunei.

Articolul 4. În situaţia în care sunteţi nemulţumiţi de soluţionarea contestaţiei,prezenta
dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la soluţionarea acestei contestaţii la Tribunalul
judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 5. Prezenta se comunica:
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Compartimentului financiar-contabil
- Beneficiarilor înscrişi în anexa la prezenta dispoziţie.

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
La  03.11.2009.

Nr.199.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la constituirea comisiei privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol

în comuna Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile art. 1 punctul 1,anexa nr.2 din HGR. nr.1370/2009
privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol în România;

In temeiul prevederilor articolelor 63 aliniatul 1 litera”a”,aliniatul 5 litera”e”, 68 şi
art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se  constituie comisia comunală pentru organizarea şi efectuarea
recensământului general agricol pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru ,în următoarea
componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comisie

GHIŢĂ GHEORGHE -primar Preşedinte
DRAGOŞ TRAIAN -secretar Vicepreşedinte
DUMUŢA MARIA -Tehnician agricol Membru
BUTUZA ŞTEFAN -Tehnician însămânţător Membru
DRAGOŞ CLAUDIU -Tehnician însămânţător Membru

Articolul 2 . Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei Băiţa de sub Codru şi se comunică :

-Instituţiei Prefectului- judeţului Maramureş
-Membrilor Comisiei

PRIMAR
Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
Secretarul Comunei

Băiţa de sub Codru
la 15.12.2009.
Nr.236.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor în vederea  atribuirii  contractului

de achiziţie publică pentru executarea lucrării „Alimentare cu apă potabilă în comuna Băiţa de sub Codru”

Având în vedere prevederile OUG nr.34/2006 cu privire la atribuirea contractelor
de achiziţie publică,cu modificările şi completările ulterioare,prevederile art. 71-72,73 aliniatul 1
şi 3 şi a art. 76 din HGR nr. 925/2006 de aprobare a normelor de aplicare a acesteia,cu
modificările şi completările ulterioare ;

In temeiul prevederilor articolelor 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e”, 68 şi
art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se  constituie comisia  pentru evaluarea ofertelor în vederea atribuirii
contractului de achiziţie publică pentru executarea lucrării „Alimentare cu apă potabilă în
comuna Băiţa de sub Codru” ,în următoarea componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia Funcţia în comisie

POP ZAMFIR -viceprimar Preşedinte
DRAGOŞ TRAIAN - secretar Membru
VANCA GHEORGHE -contabil Membru
MĂRIEŞ IONEL -ing. constructor Membru
PASCU SORIN -expert extern cooptat
MOJOLIC GHEORGHE -expert extern cooptat

Articolul 2. Activitatea membrilor comisiei va fi retribuită conform prevederilor
legale.

Articolul 3. Prezenta se comunică :

-Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş
-Membrilor Comisiei

PRIMAR
Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat
Secretarul Comunei

Băiţa de sub Codru
la 14.08.2009.
Nr.127.



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Privind inventarierea patrimoniului la sfârşitul anului 2009

Avand in vedere prevederile art.1 aliniatul 2,art. 7 din Legii nr. 82/1991 a
contabilităţii , republicată ;

Având în vedere prevederile punctului 3,5,7 din Normele  privind organizarea  şi
efectuarea inventarierii  elementelor de activ şi pasiv aprobate prin Ordinului nr. 1753/2004 a
Ministrului Finanţelor Publice;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera „d” ,aliniatul 5  litera „d”si a
articolului 71 cu prevederile art. 115 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se numeste comisia de inventariere anuală a patrimoniului în următoarea
componenţă :

1. Dragoş Traian secretar al comunei Preşedinte
2. RUS CRISTELUŢA referent(casier) Secretar
3.DUMUŢA MARIA             referent(teh. Agricol) Membru
4.POP LUCICA bibliotecar Membru

Articolul 2. În vederea efectuării inventarelor pe gestiuni se constituie următoarele
subcomisii de inventariere :

I. Subcomisia pentru inventarierea domeniului public şi privat al comunei ,
mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar la Primăria comunei  mijloacelor fixe, obiectelor de inventar
şi materialelor de la gospodăria comunală ;

1. POP LUCICA bibliotecar
2. RUS  CRISTELUŢA referent

Gestionar POP ZAMFIR
II. Subcomisia pentru inventarierea gestiunii „ Casa „ , materialelor şi

rechizitelor de la Primăria comunei;
1. POP LUCICA bibliotecar
2. DUMUŢA MARIA referent

Gestionar  RUS   CRISTELUŢA
III. Subcomisia  pentru inventariere la Biblioteca comunală:
1. DUMUŢA MARIA referent
2. RUS   CRISTELUŢA referent

Gestionar  Pop Lucica



IV.Subcomisia  pentru inventarierea  materialelor   PSI.
1.RUS CRISTELUŢA-referent
2. DUMUŢA MARIA-referent

Gestionar    DRAGOŞ   TRAIAN
Articolul 3. In exercitarea atributiunilor sale comisia lucreaza in plen si hotaraste cu

votul majoritatii membrilor comisiei  iar subcomisiile cu prezenţa tuturor membrilor şi a gestionarului
pe baza dispoziţiilor Legii 82/1991 şi a dispoziţiilor Normelor de organizare şi efectuare a
inventarierii patrimoniului aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1753/2004.

Articolul 4. Inventarierea patrimoniului se va efectua după următorul grafic:

Gestiunea Perioada inventarierii
1. Domeniul privat al coomunei , mijloacelor fixe şi obiectelor 14-18 decembrie

de inventar la Primăria comunei  mijloacelor fixe, obiectelor de
inventar şi materialelor de la gospodăria comunală ;

2. „ Casa „ , materiale şi rechizite de la Primăria comunei; 14-18 decembrie
3. Biblioteca comunală 14-18 decembrie
4.  Materiale PSI 14-18 decembrie

Articolul 5.Procersul verbal privind valorificarea inventarierii şi a listelor privind
propunerile pentru casareas unor bunuri ,vor fi predat la contabilitate până în data de 28 decembrie
2009.

Articolul 6. Prezenta se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica:
- Membrilor comisiei
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat pentru legalitate
SECTRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la   10  DECEMBRIE   2009
Nr. 233



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire la numirea comisiei de receptie a produselor si serviciilor

achizitionate la Primaria Baita de sub Codru
si institutiile finantate integral sau partial din bugetul local

Având în vedere prevederile Legii 22/1969  si a Legii 82/1991
In temeiul prevederilor art. 68 punct 2 şi a art. 48a art. 115 litera „a” din Legea nr.

215/2001, a administraţiei publice locale republicată în Monitorul Oficial al României nr.123 din
20 februarie  2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

DISPUNE :

Art. 1. Se numeşte comisia de receptie a produselor si serviciilor achizitionate la
Primaria Baita de sub Codru si  institutiile finantate integral sau partial din bugetul local în
următoarea componenţă:

POP   ZAMFIR-viceprimar Presedinte
VANCA GHEORGHE- Referent -contabil Secretar
DRAGOŞ  TRAIAN -secretar membru
POP  DUMITRU –consilier membru
BANCOŞ ROMULUS-consilier membru
Art. 2. In exercitarea atribuţiunilor sale comisia lucrează în plen şi hotărăşte cu

votul majorităţii membrilor comisiei.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică

 Membrilor comisiei
 Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

Băiţa de sub Codru
la 19.03.2009

Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire la constituirea comisiei de evaluare a pagubelor produse de inundaţii

Având în vedere prevederile Legii 481/2004 si a OG 21/2004;
In temeiul prevederilor articolului 63 alineatil 1 litera “d”, a aliniatului 5 litera

“b”,art.68 aliniatul 1 si a articolului 115 alineatul 1 litera “a” din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale,republicată în M.O al României nr. 123 din 20 februarie 2007.;
2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

DISPUNE :

Art. 1. Se numeşte comisia pentru evaluare a pagubelor produse ca urmare a
inundaţiilor produse pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru ,în următoarea componenţă:

POP   ZAMFIR-viceprimar Presedinte
DUMUŢA MARIA – Referent Teh agricol Secretar
MĂRIEŞ IONEL –ing. Constructor membru
VANCA VALENTIN-consilier membru
BANCOŞ ROMULUS-consilier membru
Art. 2. In exercitarea atribuţiunilor sale comisia lucrează în plen şi hotărăşte cu

votul majorităţii membrilor comisiei.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică

 Membrilor comisiei
 Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
 ISU MARAMUREŞ

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

Băiţa de sub Codru
la 6.07.2009
Nr. 108.

AVIZAT
PENTRU LEGALITATE

. SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ    TRAIAN



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea comisiei în vederea examinării candidaţilor

înscrişi la concursul pentru ocuparea postului de guard(personal de serviciu),
pe perioadă determinată, până la revenirea titularilor pe post.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.281/1993 ,anexa
nr.12,privind angajarea şi avansarea personalului în funcţie;

In temeiul prevederilor articolelor 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e”, 68
şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se  constituie comisia de examinare a candidaţilor înscrişi la
concursul pentru  ocuparea pe perioadă determinată a  postului de guard(personal de serviciu) la
primăria comunei Băiţa de sub Codru,în următoarea componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia                   Funcţia în comisie
DRAGOŞ TRAIAN Secretar Membru
CUREU MARINELA Referent Secretar
VANCA GHEORGHE Referent Membru
POP ZAMFIR Viceprimar Membru.

Articolul 2. Prezenta se comunică :

-Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş
-Membrilor Comisiei

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

Avizat
Secretarul Comunei

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ   TRAIAN
la  05.10.2009.
Nr.150.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 22 decembrie 2009 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 rectificarea bugetului local pe anul 2009.
2. Probleme curente.
3. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 16.12.2009. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.237 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare.

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 26  februarie 2009 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 aderării comunei Băiţa de sub Codru prin Consiliul

Local al comunei Băiţa de sub Codru la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ADIL Maramureş.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic

cu privire la  extinderea  de reţele electrice în comuna Băiţa de sub Codru.
3. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea de către Consiliul local al inventarului bunurilor

ce alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei.
4. Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea COMANDAMENULUI  ANIEPIZOOIC în

comuna Băiţa de sub Codru.
5. Probleme curente.
6. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 20.02.2009. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.29.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 20 IULIE 2009 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  instrumentării   proiectului integrat pentru

executarea unor lucrării de investiţii  prin programul  „FEADR” măsura 322.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea elaborării unui studiu de fezabilitate şi a

proiectului tehnic în vederea realizării unui nou sediu de primărie în comuna Băiţa de sub Codru.
3. Probleme curente.
4. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 15.07.2009. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 109.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 11  iunie 2009 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 noilor indicatorii economici  din devizul

general privind realizarea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă în comuna  Băiţa de sub Codru .
2. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea programului de măsuri ce se impun a fi luate

în vederea desfăşurării serbării câmpeneşti  „SÂNZÂIENE –la Huta Băiţa de sub Codru”.
3. Probleme curente.
4. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 05.06.2009. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 99.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 28  mai 2009 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 rectificarea bugetului local pe anul 2009.
2. Proiect de hotărâre  cu privire la reorganizarea  serviciului public voluntar pentru situaţii

de urgenţă.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Apărare şi Acoperire a Riscurilor

.
4. Probleme curente.
5. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 22.05.2009. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 84.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă
în şedinţă ordinară în ziua de 20  marie 2009 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 adoptarea bugetului local pe anul 2009.
2. Proiect de hotărâre  cu privire la adoptarea bugetului activităţilor autofinanţate „Serviciul

de salubrizare a comunei”  „Păşuni comunale” şi  stabilirea taxelor de păşunat pe specii şi categorii de
animale pentru sezonul pastoral 2009.

3. Proiect de hotărâre cu privire la adoptarea bugetului  şi a  tarifelor ce se percep pentru
închirierea spaţiului şi a mobilierului  căminului cultural în anul 2009.

4.Proiect de hotărâre cu privire la  încheierea unei convenţii cu AJOFM pentru încadrarea
unui număr de 6 persoane.

5. Probleme curente.
6. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 13.03.2009. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 55.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 18 noiembrie 2009 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 rectificarea bugetului local pe anul 2009.
2. Proiect  de hotărăre cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă  pe o perioadă de 3

luni,respectiv decembrie 2009-februarie 2010.
3. Proiect de hotărâre cu privire la construirea unei săli de sport în comuna Băiţa de sub

Codru.
4. Probleme curente.
5. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 13.11.2009. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.208





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 27 octombrie 2009 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 rectificarea bugetului local pe anul 2009.
2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.
3. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea statelor de personal şi a planului de ocupare

a funcţiilor publice în anul 2010.
4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării contractului de administrare-

întreţinere ,păşuni comunale.
5. Probleme curente.
6. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 21.10.2009. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.180 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 30 septembrie 2009 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 rectificarea bugetului local pe anul 2009.
2. Proiect de hotărâre re cu privire la utilizarea unor sume din fondul de rulment.
3. Raport de activitate a directorului căminului cultural  pentru perioada  iulie 2008-august

2009.
4.Proiect de hotărâre cu privire la reducerea postului de director al căminului cultural  la ½

normă.
5. Probleme curente.
6. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 25.09.2009. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.144 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare.

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 ianuarie  2009 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 numărului de asistenţi personali ai persoanelor

cu handicat pe anul 2009.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic

cu privire la  extinderea  de reţele electrice în comuna Băiţa de sub Codru.
3. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea de către Consiliul local al inventarului bunurilor

ce alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei.
4. Probleme curente.
5. Întrebări şi interpelări.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

GHIŢĂ  GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 26.01.2009. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.9 .





ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Cu privire la delimitarea  secţiilor de votare
pentru alegerea Preşedintelui României la scrutinul

din 22 noiembrie 2009.

Având în vedere prevederile HGR. nr. 985/2009 cu privire la stabilirea datei
alegerilor pentru  Preşedintele României ;

Având în vedere  prevederilor articolului 7 aliniatul 1 din legea nr. 370/2004
pentru alegerea Preşedintelui României,cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor  articolului 63 alineat 1 litera „a” şi alineat 2, a art.64 ,art 68
precum şi a art. 115 aliniatul 1 şlitera „a”din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007 cu modificările şi
completările ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. În vederea desfăşurării scrutinului de la 22 noiembrie 2009 pentru
alegerea Preşedintelui României, pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru se delimitează
următoarele secţii de votare :

1. Secţia de votare Băiţa de sub Codru cu sediul în localul Şcolii cu clasele I-VIII
Băiţa de sub Codru unde îşi vor exercita dreptul de vot locuitorii cu domiciliul în
localitatea  Băiţa de sub Codru ,comuna Băiţa de sub Codru ,Telefon 0262 268332

2. Secţia de votare Urmeniş cu sediul în localul Şcolii cu clasele I-IV Urmeniş unde
îşi vor exercita dreptul de vot  locuitorii cu domiciliul în localitatea  Urmeniş
comuna Băiţa de sub Codru .

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Circumscripţiei judeţene  Maramureş

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 30.09. 2009. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr.149



























ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la desemnarea unei persoane   în vederea gestionării şi distribuirea

unor produse alimentare

Având în vedere prevederile art. 6-7 şi art.2 şi 5  din anexca la   HGR.nr.600/2009
privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie
comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România si atributiile
institutiilor implicate în planul ;

In temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1, litera „d”,aliniatul 5 litera „c”, si
articolului  115 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale ,
republicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie 2007,;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1.Pentru preluarea ,gestionarea şi  distribuirea produselor alimentare, se
desemnează domnul POP ZAMFIR-viceprimar al comunei.

Articolul 2.  Produsele ce se vor primii ,vor fi depozitate într-o încăpere aflată în incinta
căminului cultural din localitatea Băiţa de sub Codru.

Articolul 3. Prezenta  dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afişare si se
comunica .

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei judeţene de muncă şi protecţie socială  Maramureş.
- Consiliului judeţean Maramureş.
- Căminului cultural Băiţa de sub Codru

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
SECRETARUL COMUNEI

DRAGOŞ TRAIAN

Baita de sub Codru
la 03.07.2009.
Nr.107 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încadrarea în muncă pe perioadă

determinată în funcţia de GUARD(personal de serviciu)
a doamnei  DUMUŢA MĂRIOARA

Având în vedere rezultatele concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată a
postului de GUARD(personal deserviciu) la Primăria comunei Băiţa de sub Codru,până la
revenirea titularului la post;

Având în vedere prevederile art.3 aliniatul 2 din OG.nr. 10/2008;
Având în vedere prevederile art. 12 alin 2 şi a art.81 litera „a” din Codul muncii;
În temeiul prevederilor articolului 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. 123 din 20 februarie 2007 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1.Incepând cu data de 12.10.2009 doamna DUMUŢA MĂRIOARA se
încadrează în muncă pe perioadă determinată până la revenirea titularului  pe post, în funcţia de
GUARD(personal de serviciu) .

Articolul 2. Salariul de încadrare a  doamnei DUMUŢA MĂRIOARA se
stabileşte la 629 lei .

Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

Prefectului judeţului Maramureş
Doamnei DUMUŢA MĂRIOARA –Băiţa de sub Codru nr. 64.
Compartimentului financiar contabil.

PRIMAR

Ec.GHIŢĂ   GHEORGHE
.

Avizat
pentru legalitate

SECRETAR
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La  15.10.2009.
Nr.165 .





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului BRINDUSE NELU

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1051/2008 privind stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară ,ce se aplică în cursul anului 2009;
In conformitate cu prevederile art.78-79 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr.6

/2009 încheiată cu  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă,Maramureş;
In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 aliniatul 1  şi

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 15 aprilie 2009 domnul BRINDUSE NELU –
din Băiţa de sub Codru nr. 566, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor
lucrări de dezvoltare a comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 600 lei RON
. 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  BRINDUSE NELU –Băiţa de sub Codru nr.566.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 27.04.2009.
Nr.70



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului BRINDUSE NELU

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1051/2008 privind stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară ,ce se aplică în cursul anului 2009;
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 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 aliniatul 1  şi

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 03.11 2009 domnul BRINDUSE NELU –din
Băiţa de sub Codru nr. 566, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor
lucrări de dezvoltare a comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 600 lei RON
. 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  BRINDUSE NELU –Băiţa de sub Codru nr.566.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 17.11.2009.
Nr.212



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului GHIŢ GHEORGHE

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1051/2008 privind stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară ,ce se aplică în cursul anului 2009;
In conformitate cu prevederile art.78-79 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr.6

/2009 încheiată cu  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă,Maramureş;
In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 aliniatul 1  şi

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 15 aprilie 2009 domnul GHIŢ GHEORGHE –
din Băiţa de sub Codru nr. 632, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor
lucrări de dezvoltare a comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 600 lei RON
. 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  GHIŢ GHEORGHE –Băiţa de sub Codru nr.632.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 27.04.2009.
Nr.71



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului GHIŢ GHEORGHE

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1051/2008 privind stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară ,ce se aplică în cursul anului 2009;
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 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 aliniatul 1  şi

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 03.11. 2009 domnul GHIŢ GHEORGHE –din
Băiţa de sub Codru nr. 632, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor
lucrări de dezvoltare a comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 600 lei RON
. 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  GHIŢ GHEORGHE –Băiţa de sub Codru nr.632.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 17.11.2009.
Nr.211



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului NYAKO ANDREI

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1051/2008 privind stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară ,ce se aplică în cursul anului 2009;
In conformitate cu prevederile art.78-79 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr.6

/2009 încheiată cu  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă,Maramureş;
In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 aliniatul 1  şi

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 15 aprilie 2009 domnul NYAKO ANDREI –din
Băiţa de sub Codru nr. 603, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor
lucrări de dezvoltare a comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 600 lei RON
. 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 NYAKO ANDREI –Băiţa de sub Codru nr.603.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 27.04.2009.
Nr.67



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului NYAKO ANDREI

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1051/2008 privind stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară ,ce se aplică în cursul anului 2009;
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 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 aliniatul 1  şi

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 03.11 2009 domnul NYAKO ANDREI –din
Băiţa de sub Codru nr. 603, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor
lucrări de dezvoltare a comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 600 lei RON
. 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 NYAKO ANDREI –Băiţa de sub Codru nr.603.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 17.11.2009.
Nr.215



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului POP VALENTIN

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1051/2008 privind stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară ,ce se aplică în cursul anului 2009;
In conformitate cu prevederile art.78-79 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr.6

/2009 încheiată cu  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă,Maramureş;
In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 aliniatul 1  şi

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 15 aprilie 2009 domnul POP VALENTIN –din
Băiţa de sub Codru nr. 245, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor
lucrări de dezvoltare a comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 600 lei RON
. 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 POP VALENTIN –Băiţa de sub Codru nr. 245..
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 27.04.2009.
Nr.66



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului POP VALENTIN

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1051/2008 privind stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară ,ce se aplică în cursul anului 2009;
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 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 aliniatul 1  şi

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 03.11 2009 domnul POP VALENTIN –din Băiţa
de sub Codru nr. 245, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor lucrări de
dezvoltare a comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 600 lei RON
. 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 POP VALENTIN –Băiţa de sub Codru nr. 245..
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 17.11.2009.
Nr.213



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului VICEAN IONUŢ-ALIN

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1051/2008 privind stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară ,ce se aplică în cursul anului 2009;
In conformitate cu prevederile art.78-79 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr.6

/2009 încheiată cu  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă,Maramureş;
In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 aliniatul 1  şi

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 15 aprilie 2009 domnul VICEAN IONUŢ-ALIN
–din Băiţa de sub Codru nr. 606/A, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării
unor lucrări de dezvoltare a comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 600 lei
RON
. 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 IONUŢ -ALIN –Băiţa de sub Codru nr.606/A.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 27.04.2009.
Nr.69



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului VICEAN IONUŢ-ALIN

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1051/2008 privind stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară ,ce se aplică în cursul anului 2009;
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 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 aliniatul 1  şi

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 03.11. 2009 domnul VICEAN IONUŢ-ALIN –
din Băiţa de sub Codru nr. 606/A, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării
unor lucrări de dezvoltare a comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 600 lei
RON
. 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 IONUŢ -ALIN –Băiţa de sub Codru nr.606/A.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 17.11.2009.
Nr.216



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 ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1051/2008 privind stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară ,ce se aplică în cursul anului 2009;
In conformitate cu prevederile art.78-79 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr.6

/2009 încheiată cu  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă,Maramureş;
In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 aliniatul 1  şi

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 15 aprilie 2009 domnul VICEAN FLORIN –din
Băiţa de sub Codru nr. 606, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor
lucrări de dezvoltare a comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 600 lei RON
. 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 de sub Codru nr.606.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 27.04.2009.
Nr.68



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 ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1051/2008 privind stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară ,ce se aplică în cursul anului 2009;
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 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 aliniatul 1  şi

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 03.11 2009 domnul VICEAN FLORIN –din
Băiţa de sub Codru nr. 606, se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor
lucrări de dezvoltare a comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 600 lei RON
. 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 de sub Codru nr.606.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 17.11.2009.
Nr.214



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la aprobarea premiilor individuale pentru

functionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu pe luna
martie 2009

Având în vedere prevederile art. 19 din O.G.R. nr. 6/2007,modificată şi
completată cu prevederile OGR. Nr. 9/2008 şi a art. 11 din O.G.R.nr. 10/2008, cu privire la
creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor publici şi  personalului contractual din sectorul
bugetar, în anul 2008;

În temeiul prevederilor art.63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera „e”,art 68
aliniatul 1 şi a art.115 aliniatul 1 litera ”a” din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice
locale , republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş
DISPUNE :

Articolul 1. Se constituie un fond de premiere în limita de 10 % aferent
cheltuielilor cu salariile efectuate în luna martie 2009 pentru funcţionarii publici în suma de 624
lei iar pentru personalul contractual prin aplicarea cotei de 2 % în suma de 31 lei ,din cadrul
primăriei Băiţa de sub Codru .

Articolul 2. Din fondul de premiere  constituit se aproba premii individuale după
cum urmeză:

a. Funcţionari publici
1. Dragoş Traian-secretar 226 lei
2. Vanca Gheorghe-referent 176 lei
3. Dumuţa Maria-referent 129 lei
4. Rus Cristeluţa-referent 93 lei
b. Personal contractual
1.CUREU MARINELA -referent 18 lei
2. SABOU FLORICA -guard 13 lei

Articolul 3.Deasemenea se constituie un fond  de premiere aferent cheltuielilior
cu salariile  în lunile ianuarie-martie  2009(trimestrul I 2009) pentru bibliotecă şi poliţie
comunitară în sumă de 109 lei şi se aprobă premiile individual ,după cum urmează.

1. POP  LUCICA-bibliotecar 62 lei
2. POP ZAMFIR-personal de pază 47 lei.

Articolul 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează biroul
contabilitate, impozite şi taxe.

Articolul 5. Prezenta se comunică:
- Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
Baita de sub Codru
la 6.04.2009. Traian Dragoş
Nr.63.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Cu privire la reorganizarea Centrului Operativ pentru situaţii de urgenţă

Având în vedere prevederile  art. 15 aliniatul 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

Având în vedere modificările intervenite în componenţa nominală a Centrului
Operativ pentru Situaţii de Urgenţă;

In temeiul prevederilor art.63 aliniatul 1 litera „d”,aliniatul 5 litera „b”  , art.68
aliniatul 1 şi a art. 115 aliniatul 1 litera”a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se reorganizează Centru Operativ pentru situaţii de urgenţă,având
următoarea componenţă;

1. DRAGOŞ TRAIAN-secretar-şef centru operativ
2. VANCA GHEORGHE-contabil-membru
3. POP ZAMFIR –viceprimar-membru

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Inspectoratului judeţean pentru SITUAŢII DE URGENŢĂ-

Maramureş.
- Membrilor centrului operativ pentru situaţii de urgenţă

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  11.05.2009. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr.80.





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

DISPOZITIE
Cu privire la unele virări de creditre bugetare în cadrul aceluiaşi capitol

Avand in vedere prevederile art. 49 alineat 5 din  Legea nr.273/2006 a finantelor publice
locale,cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.63 aliniatul 1 „ litera „c”,aliniatul 4 litera”a” precum si art.
nr.115 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata în
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se arpoba urmatoarele virări de credite din trim IV în trim III,în
cadrul aceluiaşi capitol după cum urmează:

1. Capitolul 65.02.00.-Cheltuieli de personal  se majorează cu sumă de 68
mii lei..

Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
compartimentul financiar- contabil din cadrul primăriei.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil.

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

Secretarul comunei
Traian Dragos

Baita de sub Codru
la 02.09.2009
Nr.143



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnei RUS ANCUŢA ADRIANA

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea doamnei RUS ANCUŢA-ADRIANA din localitatea
BĂIŢA DE SUB CODRU  NR. 74 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal
al persoanei cu handicap  grav, RUS RAHELA-MELISA din localitatea  băiţa de sub codru  nr.
74;

Având în vedere HCL.nr. 32/2009 cu privire la stabilirea numărului asistenţilor
personali ai persoanelor cu  handicap grav ;

Având în vedere prevederile art. 34,35 aliniatul1 şi art.36 din Legea nr. 448/2006
a H.G.României nr.427/2001,modificată şi completată prin HGR. Nr. 463/2005, cu privire la
aprobarea normelor metodologice  privind  condiţiile de încadrare ,drepturile şi obligaţiile
asistentului personal al persoanei cu handicap;

Având în vedere prevederile art. 12 aliniatul 2,din C.M;
In temeiul prevederilor  articolelor 63 ali9niatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e”  şi

a art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1  decembrie 2009 doamna RUS ANCUŢA-
ADRIANA din localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU   nr.74,  se încadrează în funcţia de
asistent personal al copilului cu handicap grav RUS RAHELA-MELISA –din localitatea
BĂIŢA DE SXUB CODRU  nr. 74

Salariul de bază se stabileşte în sumă de 630 lei .
Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează

domnul Dragoş Traian - secretar.
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei RUS ANCUŢA-ADRIANA nr. 74.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 03.12.2009. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.232



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a domnului  BRÎNDUŞE NELU

Având în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr. 74/2009
încheiată cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de muncă ;

Având în vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii;
In temeiul prevederilor  articolelor art.63 aliniatul 1 litera “d”,aliniatul 5 litera

“e” şi art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 18 decembrie 2009 încetează contractul de muncă a
domnului  BRÎNDUŞE NELU , muncitor necalificat.
. 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 BRÎNDUŞE NELU din  BĂIŢA DE SUB CODRU nr.566.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 28.12.2009.
Nr.238.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a domnului GHIŢ GHEORGHE

Având în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr. 74/2009
încheiată cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de muncă ;

Având în vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii;
In temeiul prevederilor  articolelor art.63 aliniatul 1 litera “d”,aliniatul 5 litera

“e” şi art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 18 decembrie 2009 încetează contractul de muncă a
domnului  GHIŢ GHEORGHE, muncitor necalificat.
. 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 GHIŢ GHEORGHE din  BĂIŢA DE SUB CODRU nr.632.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 28.12.2009.
Nr.240.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a domnului  NYAKO ANDREI

Având în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr. 74/2009
încheiată cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de muncă ;

Având în vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii;
In temeiul prevederilor  articolelor art.63 aliniatul 1 litera “d”,aliniatul 5 litera

“e” şi art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 18 decembrie 2009 încetează contractul de muncă a
domnului  NYAKO ANDREI , muncitor necalificat.
. 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 NYAKO ANDREI din  BĂIŢA DE SUB CODRU nr.603.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 28.12.2009.
Nr.241.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a domnului POP VALENTIN

Având în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr. 74/2009
încheiată cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de muncă ;

Având în vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii;
In temeiul prevederilor  articolelor art.63 aliniatul 1 litera “d”,aliniatul 5 litera

“e” şi art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 18 decembrie 2009 încetează contractul de muncă a
domnului  POP VALENTIN , muncitor necalificat.
. 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 POP VALENTIN din  BĂIŢA DE SUB CODRU nr.245.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 28.12.2009.
Nr.239.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului de muncă

a domnului  VICEAN FLORIN

Având în vedere prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr. 74/2009
încheiată cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de muncă ;

Având în vedere prevederile art.56 litera „j” din Codul Muncii;
In temeiul prevederilor  articolelor art.63 aliniatul 1 litera “d”,aliniatul 5 litera

“e” şi art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 18 decembrie 2009 încetează contractul de muncă a
domnului  VICEAN FLORIN, muncitor necalificat.
. 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 din  BĂIŢA DE SUB CODRU nr.606.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

GHIŢĂ GHEORGHE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 28.12.2009.
Nr.243.
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