ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea domeniilor, serviciilor publice şi locurilor în care
contravenienţii cărora li s-a înlocuit executarea pedepsei închisorii contravenţionale
cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii vor presta asemenea activităţi
Având în vedere dispoziţiile art. 4 alineat 1 din Legea nr. 82/1999 privind
înlocuirea închisorii contravenţionale cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei
activităţi în folosul comunităţii;
In temeiul prevederilor art. 20 alineatul 3 şi a art. 28 din Legea nr. 69/1991 a
administraţiei publice locale , republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Articolul 1. In vederea executării sancţiunii obligării la prestarea unei munci în
folosul comunităţii pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru se stabilesc următoarele domenii ,
servicii publice şi locuri de executare :
a. Gospodăria comunei .
- executarea de decolmatări de şanţuri şi scurgeri pe teritoriul comunei în
vecinătatea terenurilor proprietate publică sau privată a comunei precum şi cele aferente
Drumului comunal în extravilanul localităţilor.
- construcţii sau aşezări de podeţe la intrarea din drumul comunal şi
străzi pe drumurile vincinale precum şi pe străzile din comună.
- Reparaţii de străzi (uliţe ) în intravilanul localităţilor prin aşternere de
material pietros transport cu roaba pe distanţe mici , încărcat şi descărcat de materiale.
- amenajare şi igienizare a punctelor ( platformelor ) de depozitare a
deşeurilor )
- Lucrări de deszăpezire, aşternere de material antiderapant.
- Curăţirea zonelor verzi şi a locurilor publice aflate în administarea
primăriei comunei.
b. Protecţia mediului.
- curăţirea şi igienizarea cursurilor de apă şi decolmatarea acestora
- executarea de plantaţii de protecţie pe terenuri degradate şi cu risc de
alunecare.
- executarea de lucrări mici de combatere a eroziunii şi a alunecărilor în
zone periclitate aferente drumurilor- străzilor şi zonelor de locuit.
Articolul 2. Executarea sancţiunii se face pe baza normelor de muncă orientative

ce vor fi aprobate prin dispoziţia primarului în termen de 10 zile de la adoptarea prezentei
hotărâri.
comunică :

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

Prefectului judeţului Maramureş
Postului de Poliţie Băiţa de sub Codru
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
DRAGOŞ CLAUDIU
Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru la 20.07 1999
Nr.26

ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea scoateri la licitatie în vederea concesionării a unui teren aflat în
proprietatea statului.
Consiliul local al comunei Băiţa de sub codru întrunit în şedinţă ordinară în data de 26
februarie 1999:
Având în vedere solocitările formulate de cetăţeni pentru locuri de construcţie:
In temeiul prevederilor art.2o litera g;art.84 şi a prevederilor art.28 din legea nr.69-199l a
administraţiei publice locale republicată în Monitorul Oficial al României nr.76 din 13 aprilie 1996:

HOTARASTE
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţiei a terenului din localitatea Băiţa de sub
Codru identificat prin C.F.259 nr.topo 698 pe partea de Nord a străzii HUTA în vederea concesionării
pentru construcţia de locuinţe.
Art,2 Loturile ce se vor constituii nu vor depăşii suprafaşa de 1000 m²
Art.3 . Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comuinică la;
_Prefectului judeţului Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINTA
RUS VASILE
CONTRASEMNAT
Secretar
DRAGOS TRAIAN
Băiţa de sub Codru
La 26 FEBRUARIE 1999
Nr. 9

ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea Organigramei, Statului de funcţii
şi fişelor de evaluare a posturilor pentru personalul angajat în activitatea de specialitate,
activitatea de secretariat- administrativ de gospodărie şi deservire de la consiliul local al
comunei Băiţa de sub Codru
Având în vedere prevederile articolului 7 punct 2 din Metodologia de aplicare a
criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor
profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în
serviciile publice din subordinea acestora , aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.
775/1998 ;
In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ d” şi a art. 28 din Legea nr. 69/1991 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996 ;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Articolul 1. Se aprobă Organigrama pentru activităţile de specialitate , de
secretariat-administrativ, de gospodărire şi deservire de la Consiliul local al comunei Băiţa de
sub Codru conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Articolul 2. Se aprobă statul de funcţii pentru activităţile de specialitate , de
secretariat-administrativ, de gospodărire şi deservire de la Consiliul local al comunei Băiţa de
sub Codru conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Articolul 3. Se aprobă fişele de evaluare a posturilor pentru personalul angajat în
activitatea de specialitate, activitatea de secretariat- administrativ de gospodărie şi de deservire
de la Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru conform anexelor 3-8 la prezenta hotărâre.
Articolul 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului de resurse umane din cadrul Consiliului local al
comunei Băiţa de sub Codru
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
VASILE SABOU

Băiţa de sub Codru 06.09.1999
Nr.34

Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea Organigramei Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru
Având în vedere modificările intervenite ca urmare a preluării activităţii de
stabilire , constatare, urmărire şi încasare a impozitelor şi taxelor locale ;
In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ d” şi a art. 28 din
Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României
nr. 76 din 13 aprilie 1996 ;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Articolul 1. Se aprobă organigrama Consiliului local al comunei Băiţa de sub
Codru cuprinzând structura funcţională şi de personal.
Articolul 2.Organigrama aprobată este valabilă cu data de 01.08.1999
Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
RUS VASILE

Băiţa de sub Codru 06,09,1999
Nr.34

Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ
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ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la organizarea serviciului de specialitate
pentru constatarea , controlul, încasarea şi urmărirea
impozitelor şi taxelor locale.
Având în vedere prevederile art . 53 alineat 2 din Legea nr . 27/1994 completată şi
modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 62 /1998 şi Ordonanţa de urgenţă
nr. 15/1999 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 92 din 3 martie 1999.
In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ d”, a articolului 54 şi a
articolului 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial
al României nr. 76 din 13 aprilie 1996 ;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se înfiinţează serviciul de specialitate pentru constatarea , controlul ,
încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale în structura aparatului propriu al Consiliului
local al comunei Băiţa de sub Codru.
Art. 2. In termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri primarul comunei
va supune aprobării consiliului local noua organigramă pentru aparatul propriu al consiliului local
împreună cu regulamentul de funcţionare a serviciului creat şi fişele de evaluare a posturilor pentru
personalul serviciului.
Art. 3. Preluarea atribuţiunilor de constatare, control, urmărire şi încasare a
impozitelor şi taxelor locale de la Percepţia rurală Ulmeni se va face potrivit graficului convenit
până la 31.08.1999 pe bază de protocol conform Protocolului -cadru aprobat de Guvern.
Art.4. Incadrarea cu personal a noului serviciu se va realiza în principal pe seama
redistribuirii de atribuţii personalului existent în aparatul consiliului local.
Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat
Maramureş.
- Percepţia rurală Ulmeni.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DRAGOŞ CLAUDIU

Băiţa de sub Codru la 20 iulie 1999
Nr. 25

Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ
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ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea participării comunei Băiţa de sub Codru
La “ Asociaţia comunelor din judeţul Maramureş “ şi afilierea
La Asociaţia comunelor din România
Având în vedere propunerile făcute privind constituirea Asociaţiei comunelor din Maramureş şi
de afiliere la Asociaţia comunelor din România având ca scop mai buna colaborare între aceste
pentru realizarea intereselor comune;
In temeiul prevederilor art. 20 alineatul 2 litera “v” şi a art. 28 din Legea nr.
69/1991 a administraţiei publice locale , republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din
13 aprilie 1996;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Articolul 1. Se aprobă participarea comunei Băiţa de sub Codru la “ Asociaţia
comunelor din judeţul Maramureş “ şi afilierea la Asociaţia comunelor din România cu sediul în
comuna Rucăr judeţul Argeş.
Articolul 2. Primarul comunei va participa la adunarea de constituire a asociaţiei
reprezentând comuna ca persoană juridică de drept civil având mandat de a vota constituirea
asociaţiei de a alege organele de conducere şi de a vota adoptarea statului acesteia.
Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Secretariatului asociaţiei.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
GHITA GHEORGHE
Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru 27 mai 1999
Nr.21

