
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la recalcularea drepturilor salariale doamnului BRÎNDUŞE ŞTEFAN

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea domnului BRÎNDUŞE ŞTEFAN din localitatea BĂIŢA DE SUB
CODRU  NR. 594 , asistent personal al persoanei cu handicap  grav, BRÎNDUŞE FLOARE din localitatea
Băiţa de sub codru  nr. 594,în baza certificatului  de încadrare în grad de handicap nr.82553/31.01.2014, prin
care solicită recalcularea drepturilor salariale prin acordarea sporului de vechime în muncă cuvenit ;

Având în vedere prevederile HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.01.2014;

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 noiembrie  2014 domnului BRÎNDUŞE ŞTEFAN
din localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU  NR. 594 , asistent personal al persoanei cu handicap  grav, BRÎNDUŞE
FLOARE din localitatea  Băiţa de sub codru  nr.594, i se stabilesc următoarele drepturi salariale:

Salariul de bază   900 lei (salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
începând cu data de 01.07.2014)

Spor de vechime în muncă  (20%) în sumă de  180 lei .
Total drepturii salariale 1080 lei.
Articolul 2.Domnul BRÎNDUŞE ŞTEFAN -personal contractual- având funcţia  de asistent

personal,beneficiază de drepturi salariale restante  recalculate începând cu 01.04.2014  în sumă totală de 1230 lei ,
rezultat prin calcularea sporului de vechime  în procent de 20%  asupra salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată la 01.04.2014 .

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Domnului BRÎNDUŞE ŞTEFAN Băiţa de sub Codru nr. 594.
- Compartimentului financiar contabil
- Compartimentului de resurse umane

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ     TRAIAN
La 21.11.2014.
Nr.81



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la recalcularea drepturilor salariale domnului

LIBOTEAN JENUC

Având în vedere cererea domnului LIBOTEAN JENUC din localitatea  BĂIŢA DE SUB
CODRU  NR.718, asistent personal al persoanei  cu handicap  grav, POP ANA din localitatea  Băiţa de sub codru
nr.718,în baza certificatului  de încadrare în grad de handicap nr.22288/15.09.2003, prin care solicită recalcularea
drepturilor salariale prin acordarea sporului de vechime în muncă cuvenit ;

Având în vedere prevederile HGR nr. 1225 /2011 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2012;HGR nr. 23 din 22 ianuarie 2013 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2013 HGR.nr.871/2013,privind stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.07.2014;

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 aliniatul 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

D I S P U N E :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 noiembrie  2014 domnului LIBOTEAN JENUC din
localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU  NR.718, asistent personal al persoanei  cu handicap  grav, POP ANA din
localitatea  Băiţa de sub codru  nr.718,în baza certificatului  de încadrare în grad de handicap nr.22288/15.09.2003,
i se stabilesc următoarele drepturi salariale:

Salariul de bază   900 lei (salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
începând cu data de 01.07.2014)

Spor de vechime în muncă (25%) în sumă de  225 lei .
Total drepturii salariale 1125 lei.
Articolul 2.Domnul LIBOTEAN JENUC -personal contractual- având funcţia  de asistent

personal,beneficiază de drepturi salariale restante recalculate începând cu 01.11.2011 în sumă totală de 3675
lei , rezultat prin calcularea sporului de vechime  în procent de 20% începând cu 1.11.2011 asupra salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată la aceea dată şi prin calcularea sporului de vechime  în procent de 25%
începând cu 1.04.2013 asupra salariului de bază minim brut pe ţară garantat  în plată la 01.14.2013 .

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului LIBOTEAN JENUC-Băiţa de sub Codru nr. 718.
- Compartimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 21.11.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr.83 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la recalcularea drepturilor salariale doamnei

POP ANDREEA-MARIANA

Având în vedere cererea doamnei POP ANDREEA-MARIANA din localitatea BĂIŢA DE
SUB CODRU  NR.675, asistent personal al persoanei  cu handicap  grav, VANCA REGHINA din localitatea
Băiţa de sub codru  nr.679,în baza certificatului  de încadrare în grad de handicap nr.84425/02.07.2014, prin care
solicită recalcularea drepturilor salariale prin acordarea sporului de vechime în muncă  aferent;

Având în vedere prevederile HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată începând cu data de 01.07.2014;

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 aliniatul 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

D I S P U N E :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 noiembrie  2014 doamnei POP ANDREEA-MARIANA din
localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU   nr.675,  având funcţia de asistent personal al persoanei  cu handicap grav
VANCA REGHINA –din localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU  nr. 679 , i se stabilesc următoarele drepturi
salariale:

Salar de bază   900 lei (salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
începând cu data de 01.07.2014)

Spor de vechime în muncă (5%) în sumă de  45 lei .
Total drepturii salariale 945 lei.
Articolul 2.Doamna POP ANDREEA-MARIANA -personal contractual- având funcţia

de asistent personal,beneficiază de drepturi salariale restante  recalculate începând cu 01.02.2014  în sumă totală de
395 lei , rezultat prin calcularea sporului de vechime  în procent de 5%  asupra salariului de bază minim brut pe
ţară garantat  în plată la 01.02.2014.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Doamnei POP ANDREEA-MARIANA -Băiţa de sub Codru  nr. 675.
-Compartimentului financiar contabil
-Compartimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 21.11.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.80 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la recalcularea drepturilor salariale doamnei

RUS ANCUŢA-ADRIANA-asistent personal

Având în vedere cererea doamnei RUS ANCUŢA-ADRIANA din localitatea  BĂIŢA DE SUB
CODRU  NR.74, asistent personal al  copilului cu handicap  grav, RUS RAHELA-MELISA din localitatea
Băiţa de sub Codru  nr. 74,în baza certificatului  de încadrare în grad de handicap nr. 414/30.05.2013, prin care
solicită recalcularea drepturilor salariale prin acordarea sporului de vechime în muncă  aferent;

Având în vedere prevederile HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată începând cu data de 01.07.2014;

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 aliniatul 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
D I S P U N E :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 noiembrie  2014 doamnei RUS ANCUŢA-ADRIANA din
localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU   nr.74,  având funcţia de asistent personal al copilului cu handicap grav –
RUS RAHELA-MELISA din localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU  nr. 74 , i se stabilesc următoarele drepturi
salariale:

Salariul de bază   900 lei (salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
începând cu data de 01.07.2014)

Spor de vechime în muncă (5%) în sumă de  45 lei .
Total drepturii salariale 945 lei.
Articolul 2 .Începând cu data de 01.12.2014  doamna  RUS ANCUŢA-ADRIANA,

benreficază de un spor de vechime în muncă de 10 %, şi în sumă de 90 lei.Total drepturii salariale 990
lei.

Articolul 3.Doamna RUS ANCUŢA-ADRIANA -personal contractual- având funcţia de
asistent personal,beneficiază de drepturi salariale restante recalculate începând cu 01.12.2012 în sumă totală de
400 lei , rezultat prin calcularea sporului de vechime  în procent de 5%  asupra salariului de bază minim brut pe
ţară garantat  în plată la 01.12.2012

Articolul 4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei  RUS ANCUŢA-ADRIANA-Băiţa de sub Codru nr.74
- Compartimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 21.11.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr.85 .





ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire recalcularea drepturilor salariale
doamnei BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA

asistent personal

Având în vedere cererea doamnei BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA din localitatea URMENIŞ
nr.76 , asistent personal al persoanei cu handicap  grav, BLIDAR ALINA-MARIA  din localitatea  URMENIŞ  nr.
76,în baza certificatului  de încadrare în grad de handicap nr.83266/24.03.2014, prin care solicită recalcularea
drepturilor salariale prin acordarea sporului de vechime în muncă  aferent;

Având în vedere prevederile HGR nr. 1193 / 2010   pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2011; HGR nr. 1225 /2011   pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2012;HGR nr. 23 din 22 ianuarie 2013   pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2013 şi prevederile HGR nr. 871 din 14 noiembrie 2013   pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2014;

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 01.11.2014 doamnei BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA  din
localitatea URMENIŞ  nr.76 , având funcţia de asistent personal al copilului cu handicap  grav, BLIDAR ALINA-
MARIA  din localitatea  URMENIŞ  nr. 76,în baza certificatului  de încadrare în grad de handicap
nr.83266/24.03.2014,i se stabilesc următoarele drepturi salariale:

Salariul de bază   900 lei (salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
începând cu data de 01.07.2014)

Spor de vechime în muncă (15 %) în sumă de 135 lei .
Total drepturii salariale 1035 lei.
Articolul 2 .Începând cu data de 01.12.2014 doamna BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA,

benreficază de un spor de vechime în muncă de 20 %, şi în sumă de 180 lei.Total drepturii salariale 1080 lei.
Articolul 3.Doamna BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA -personal contractual- având funcţia de

asistent personal,beneficiază de drepturi salariale restante  recalculate începând cu 01.11.2011 în sumă totală de
2642 lei , rezultat prin calcularea sporului de vechime  în procent de 15 %  asupra salariului de bază minim brut pe ţară
garantat  în plată la 1.11.2011.

Articolul 4. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Doamnei BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA Urmenis nr. 76.
- Compartimentului financiar contabil
- Compartimentului de resurse umane

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ TRAIAN
La 21.11.2014.
Nr.82



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la recalcularea drepturilor salariale doamnei SZEDLAK ILEANA

asistent personal

Având în vedere cererea doamnei SZEDLAK ILEANA din localitatea URMENIŞ  nr.80 ,
asistent personal al copilului cu handicap  grav, SZEDLAK SERGIU-ALIN din localitatea
URMENIŞ  nr. 80,în baza certificatului  de încadrare în grad de handicap nr.5394/25.09.2014, prin care
solicită recalcularea drepturilor salariale prin acordarea sporului de vechime în muncă  aferent;

Având în vedere prevederile HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.01.2014;

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 01.11.2014 doamnei SZEDLAK ILEANA din
localitatea URMENIŞ  nr.80 , având funcţia de asistent personal al copilului cu handicap  grav,
SZEDLAK SERGIU-ALIN  din localitatea  URMENIŞ  nr. 80,i se stabilesc următoarele drepturi
salariale:

Salariul de bază   900 lei (salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
începând cu data de 01.07.2014)

Spor de vechime în muncă (10%) în sumă de 90 lei .
Total drepturii salariale 990 lei.
Articolul 2.Doamna SZEDLAK ILEANA -personal contractual- având funcţia

de asistent personal,beneficiază de drepturi salariale restante  recalculate începând cu 07.10.2014  în sumă
totală de 74 lei , rezultat prin calcularea sporului de vechime  în procent de 10%  asupra salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată la 07.10.2014 pentru timpul efectiv lucrat în cursul lunii octombrie .

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Doamnei SZEDLAK ILEANA Urmeniş nr. 80.
- Compartimentului financiar contabil
- Compartimentului de resurse umane

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 21.11.2014. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.79



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişajelectoral în campania electorală
pentru  alegerea reprezentanţilor României în parlamentul european

la scrutinul din  25 mai 2014

Având în vedere prevederile articolului 40 din legea nr. 33/2007 pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European ,cu modificările şi
completările ulterioare;

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 25 mai  2014 ,după cum urmează:

1. În localitatea Băiţa de sub Codru două panouri de afişaj electoral montate la
Căminul Cultural  din Băiţa de sub Codru, la numărul de imobil 262 .

2. În localitatea Urmeniş  două panouri de afişaj electoral montate la Căminul
Cultural  Urmeniş,la numărul de imobil 114.

Articolul 2. Aplicarea afişelor pe panourile amplasate în locurile speciale de
afişaj electoral ,se va face cu respectarea dispoziţiilor articolului 40 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,conform prevederilor art.40 punctul 5 din
Legea 33/2007

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

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 23 aprilie  2014. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Nr.37 .





























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 2 noiembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 41 din legea nr.370 /2004 pentru
alegerea  Preşedintelui României-republicată -,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HGR. nr. 520 din 2014 cu privire la stabilirea datei
alegerilor prezidenţiale pentru data de 2 noiembrie 2014;

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  2 noiembrie 2014
,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. 41 din 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

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 26 septembrie 2014. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Nr.65 .



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap BÂLDEA ALISA-GIORGIANA

Având în vedere prevederile  HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată,începând cu data de 01.01.2014;

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 Legii nr.284/2010-lege cadru privind salarizarea unitară
a personalului plătit din fonduri publice şi Legea nr.285/2010,privind salarizarea  în anul 2011 a
personalului plătin din fonduri publice.

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Incepând cu data de 01.01.2014 numita BÂLDEA ALISA-
GIORGIANA din localitatea  Băiţa de sub Codru nr.577, persoană cu handicap grav,beneficiază de o
indemnizaţie lunară în sumă de 636 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
- Numitei BÂLDEA ALISA-GIORGIANA-Băiţa de sub Codru nr. 577.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 19.02.2014.
Nr.18.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap BONTEA NICOLAIE

Având în vedere prevederile  HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată,începând cu data de 01.01.2014;

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 Legii nr.284/2010-lege cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice şi Legea nr.285/2010,privind salarizarea  în anul
2011 a personalului plătin din fonduri publice.

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Incepând cu data de 01.01 2014 numitul  BONTEA NICOLAIE din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.667, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de 636 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

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 19.02.2014.
Nr. 13.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap POP REGHINA

Având în vedere prevederile  HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată,începând cu data de 01.01.2014;

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 Legii nr.284/2010-lege cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice şi Legea nr.285/2010,privind salarizarea  în anul
2011 a personalului plătin din fonduri publice.

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Incepând cu data de 1 ianuarie 2014 numita  POP REGHINA din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.675, persoană cu handicap grav conform certificatului de
încadrare nr. 18031/ 2003 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă de 636 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
- Doamnei  POP  REGHINA -Băiţa de sub Codru nr.675.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 19.02.2014.
Nr.14.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap POP CIPRIAN

Având în vedere prevederile  HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată,începând cu data de 01.01.2014;

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 Legii nr.284/2010-lege cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice şi Legea nr.285/2010,privind salarizarea  în anul
2011 a personalului plătin din fonduri publice.

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Incepând cu data de 01.01.2014 numitul  POP CIPRIAN din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.270, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de 636 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 CIPRIAN-Băiţa de sub Codru nr. 270.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 19.02.2014.
Nr.15.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap POP GHEORGHE

Având în vedere prevederile  HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată,începând cu data de 01.01.2014;

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 Legii nr.284/2010-lege cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice şi Legea nr.285/2010,privind salarizarea  în anul
2011 a personalului plătin din fonduri publice.

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Incepând cu data de 01.01.2014 numitul  POP GHEORGHE din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.435, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de 636 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

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 19.02.2014.
Nr.17.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap POP  GHIŢĂ

Având în vedere prevederile  HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată,începând cu data de 01.01.2014;

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 Legii nr.284/2010-lege cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice şi Legea nr.285/2010,privind salarizarea  în anul
2011 a personalului plătin din fonduri publice.

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Incepând cu data de 01.01.2014 numitul  POP GHIŢĂ din
localitatea  Băiţa de sub Codru nr.397, persoană cu handicap grav,beneficiază de o indemnizaţie
lunară în sumă de 636 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

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 19.02.2014.
Nr.16.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la  stabilirea indemnizaţiei cuvenite

persoanei cu handicap BANCOŞ FLOARE

Având în vedere prevederile  HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată,începând cu data de 01.01.2014;

Având în vedere cererea depusă de către domnul BANCOŞ IOAN din localitatea
URMENIŞ nr. 92,soţul persoanei cu handicap BANCOŞ FLOARE  din Urmeniş nr. 92,în baza
certificatului de încadrare în grad de handicap nr.83307/26.03.2014;

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;

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Incepând cu data de  7 aprilie 2014 numita  BANCOŞ FLOARE din
localitatea  URMENIŞ nr.92, persoană cu handicap grav conform certificatului de încadrare nr.
83307/ 2014 ,beneficiază de o indemnizaţie lunară în sumă de 636 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  BANCOŞ FLOARE –URMENIŞ  nr.92.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 09.04.2014.
Nr.36.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la constituirea grupului de lucru din cadrul primăriei Băiţa de sub Codru
în vederea punerii în aplicare a POAD 2014.

Având în vedere prevedrile HGR nr. 799 din 17 septembrie 2014 privind implementarea
Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate;

In temeiul prevederilor art.63 alin 1 litera”d”,aliniatul 5 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,cu modificările şi completările ulterioare.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Se constituie grupului de lucru din cadrul primăriei Băiţa de sub Codru
în vederea punerii în aplicare a POAD 2014, în următoarea componenţă :

1.POP  TRAIAN-viceprimar -Gestionar bunuri
2.POP AURICA-Inspector(protecţi  socială) -Relatia cu MFE
3.POP LUCICA-bibliotecar -distribuire bunuri

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

-Instituţiei Prefectului -Judeţul Maramureş
-Membrilor grupului.

PRIMAR

DUMUŢA    AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 5.12.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.95





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la convocarea consiliului local
în şedinţă de îndată .

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 4 ,art.45 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. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă
în şedinţă  de îndată  pentru ziua de 10 septembrie 2014 ora  19.00.

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 2014.
.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  10.09.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.62 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la convocarea consiliului local
în şedinţă de îndată .

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 4 ,art.45 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. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă
în şedinţă  de îndată  pentru ziua de 22 ianuarie  2014 ora  19.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;
1. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea inventariului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  22.01.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 5.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la convocarea consiliului local
în şedinţă de îndată .

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 4 ,art.45 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. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă
în şedinţă  de îndată  pentru ziua de 23 OCTOMBRIE 2014 ora  19.00.

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 2014.
.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  23.10.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.70 .



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la desemnarea membrilor comisiei de selecţionare a documentelor aflate
în  arhiva din cadrul primăriei comunei Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile art.11 din Legea nr. 16/1996,republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera „e”,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,cu modificările şi completările ulterioare.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Se constituie  comisia de selecţionare a documentelor aflate în  arhiva din
cadrul primăriei   comunei  Băiţa de sub Codru ,în următoarea componenţă:

1.DRAGOŞ TRAIAN-secretarul comunei,(responsabil cu arhiva) -PRESEDINTE
2.RUS CRISTELUTA-Inspector -secretarul comisiei
3.VANCA GHEORGHE-referent -membru
4.DUMUŢA MARIA-referent -membru
5.POP AURICA-Inspector -membru
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
- Membrilor comisiei.
- Directiei Judeţene  Maramureş a Arhivelor Naţionale

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 27.10.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.73 .





ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la desemnarea persoanei responsabilă cu întocmirea programului anual de
achiziţii publice la nivelul UAT comuna Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile O.U.G.nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare,
privind achiziţiile publice:

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera „a”,aliniatul 3,litera”c” ,art.68 şi art.115
aliniatul 1 litera „a” ,art.126 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. Viceprimarul comunei POP  TRAIAN, se numeşte responsabil cu
întocmirea programului anual de  achiziţii publice   la nivelul UAT   comuna  Băiţa de sub Codru.

Articolul 2. Procedurile,obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele,
precum şi alte componente ale măsurilor respective se cuprind în programul de dezvoltare a sistemului de
control intern/managerial.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică ;

- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
- Viceprimarului comunei.

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 13.01.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.2 .



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la desemnarea domnului DRAGOŞ  TRAIAN –secretar al comunei-
ca responsabil  cu probleme de arhivă în cadrul primăriei comunei Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile art.23 din Legea nr. 16/1996, cu modificările şi completările
ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera „e”,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,cu modificările şi completările ulterioare.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

D I S P U N E :

Articolul 1. Domnul  DRAGOŞ  TRAIAN –secretar al comunei-se desemnează  ca
responsabil cu probleme de arhivă în cadrul primăriei   comunei  Băiţa de sub Codru.

Articolul 2. Atribuţiile şi resposabilităţile persoanei desemnate cu probleme de arhivă
,sunt incluse în fişa postului.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
- Domnului  DRAGOŞ TRAIAN-secretar al comunei.
- Directiei Judeţene  Maramureş a Arhivelor Naţionale

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 20.02.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.24 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la recalcularea drepturilor salariale   doamnei

RUS CRISTELUŢA-IULIANA

Având în vedere prevederile din  legea-cadru nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a
personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere  cererea doamnei RUS CRISTELUȚA-IULIANA prin care  solicită
recalcularea drepturilor salariale  ca urmare a încadrării grești în grila de salarizare;

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI  DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie
2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice;

Având în vedere prevederile HGR nr. nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Începând cu 01.11.2015, doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA-funcţionar
public ,având funcţia publică clasa I “INSPECTOR”,grad profesional asistent ,beneficiază de un salariu
brut lunar  în sumă de 1121 lei, rezultat prin calcularea sporului de vechime  în procent de 20%  asupra
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată ,în sumă de 975 lei,faţă de 803 lei salar de bază
stabilit anterior,la care se daugă  sporul de condiţii deosebite în procent de 15% din salariul de
bază,respectiv 146 lei.

Articolul 2.Doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA-funcţionar public ,având funcţia
publică clasa I “INSPECTOR”,grad profesional asistent,beneficiază de drepturi salariale
restante,recalculate începând cu 01.01.2012  în sumă totală de 2597 lei , rezultat prin calcularea sporului
de vechime  în procent de 15% respectiv 20 % cu începere de la data de 01.02.2012  asupra salariului de
bază de 803 lei corerspunzător grd.prof.asistent și nu 747 grad prof. Principal, cum din eroare sa calculat .

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei RUS CRISTELUŢA-IULIANA
- Compartimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  03.02.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr.20 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la recalcularea drepturilor salariale   doamnei

POP LUCICA

Având în vedere prevederile din  legea-cadru nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a
personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI  DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie
2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Începând cu 01.01.2015,doamna POP LUCICA-personal contractual-
“referent  IA”(bibliotecar) ,beneficiază de un salariu brut lunar  în  sumă de 1183 lei, rezultat prin
calcularea sporului de vechime  în procent de 25%  asupra salariului de bază de 823 lei  rezultînd suma
de 206 lei la care se adaug suma de 154 lei  spor condiții vătămătoare în procent de 15%.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei POP LUCICA

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  03.02.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.21 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la recalcularea drepturilor salariale domnului

POP   ZAMFIR-agent poliţie locală-

Având în vedere prevederile din  legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie
2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice;

Având în vedere prevederile HGR nr. 1193 / 2010 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2011; HGR nr. 1225 /2011 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2012;HGR nr. 23 din 22 ianuarie 2013 pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2013 şi prevederile HGR nr.
871 din 14 noiembrie 2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru
anul 2014;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Începând cu 01.11.2014,domnul POP ZAMFIR-personal contractual“agent
poliţia local”,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 1125 lei, rezultat prin calcularea sporului
de vechime  în procent de 25%  asupra salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în sumă de
900 lei,faţă de 653 lei salar de bază stabilit anterior .

Articolul 2.Domnul POP ZAMFIR-personal contractual“agent poliţia local”,beneficiază
de drepturi salariale restante, recalculate începând cu 01.11.2011 în sumă totală de 4972 lei , rezultat
prin calcularea sporului de vechime  în procent de 25%  asupra salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată la 01.11.2011 .,

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului   POP ZAMFIR
- Compartrimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 21.11.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.77 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la recalcularea drepturilor salariale doamnei

POP LUCICA

Având în vedere prevederile din  legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie
2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice;

Având în vedere prevederile HGR nr. 23 din 22 ianuarie 2013 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2013 şi prevederile HGR nr. 871 din 14
noiembrie 2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2014;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Începând cu 01.01.2014,doamna POP LUCICA-personal contractual-
“referent IA”(bibliotecar) ,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 1062 lei, rezultat prin
calcularea sporului de vechime  în procent de 25%  asupra salariului de bază minim brut pe ţară în sumă
de 850 lei.

Articolul 2. Începând cu 01.07.2014,doamna POP LUCICA-personal contractual-
“referent  IA”(bibliotecar) ,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 1125 lei, rezultat prin
calcularea sporului de vechime  în procent de 25%  asupra salariului de bază minim brut pe ţară în plată în
sumă de 900 lei.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei POP LUCICA

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 11.11.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la recalcularea drepturilor salariale doamnei

POP LUCICA

Având în vedere prevederile din  legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie
2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice;

Având în vedere prevederile HGR nr. 23 din 22 ianuarie 2013 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2013 şi prevederile HGR nr. 871 din 14
noiembrie 2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2014;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Începând cu 01.11.2014,doamna POP LUCICA-personal contractual-
“referent IA”(bibliotecar) ,beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 1125 lei, rezultat prin
calcularea sporului de vechime  în procent de 25%  asupra salariului de bază minim brut pe ţară în sumă
de 900 lei,faţă de 823 lei salar de bază stabilit anterior.

Articolul 2.Doamna POP LUCICA-personal contractual-“referent  IA”(bibliotecar)
,beneficiază de drepturi salariale restante,recalculate începând cu 01.01.2014 , în sumă totală de 582 lei ,
rezultat prin calcularea sporului de vechime  în procent de 25%  asupra salariului de bază minim brut pe
ţară în plată la 01.01.2014.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei POP LUCICA
- Compartimentului de rersurse umane

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 21.11.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.75 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la recalcularea drepturilor salariale doamnei

RUS CRISTELUŢA-IULIANA

Având în vedere prevederile din  legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie
2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice;

Având în vedere prevederile HGR nr. 1225 /2011 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2012;HGR nr. 23/ 2013 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2013 şi prevederile HGR nr. 871/2013 pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2014;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Începând cu 01.11.2014, doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA-funcţionar
public ,având funcţia publică clasa I “INSPECTOR”,grad profesional asistent ,beneficiază de un salariu
brut lunar în sumă de 1170 lei, rezultat prin calcularea sporului de vechime  în procent de 20%  asupra
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată ,în sumă de 900 lei,faţă de 747 lei salar de bază
stabilit anterior,la care se daugă sporul de condiţii deosebite în procent de 10% din salariul de
bază,respectiv 90 lei.

Articolul 2.Doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA-funcţionar public ,având funcţia
publică clasa I “INSPECTOR”,grad profesional asistent,beneficiază de drepturi salariale
restante,recalculate începând cu 01.06.2012 în sumă totală de 2165 lei , rezultat prin calcularea sporului
de vechime  în procent de 20%  asupra salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la
01.06.2012 .

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei RUS CRISTELUŢA-IULIANA
- Compartimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 21.11.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr. 74.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la recalcularea drepturilor salariale doamnei

SABOU FLORICA

Având în vedere prevederile din  legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie
2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice;

Având în vedere prevederile HGR nr. 1193 / 2010 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2011; HGR nr. 1225 /2011 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2012;HGR nr. 23 din 22 ianuarie 2013 pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2013 şi prevederile HGR nr.
871 din 14 noiembrie 2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru
anul 2014;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Începând cu 01.11.2014, doamna SABOU FLORICA-personal contractual-
având funcţia de  GUARD(personal de serviciu), beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 1125
lei, rezultat prin calcularea sporului de vechime  în procent de 25%  asupra salariului de bază minim brut
pe ţară garantat în plată de 900 lei.

Articolul 2.Doamna SABOU FLORICA-personal contractual- având funcţia de
GUARD(personal de serviciu),,beneficiază de drepturi salariale restante,recalculate începând cu
01.11.2011, în sumă totală de 6916 lei , rezultat prin calcularea sporului de vechime  în procent de 25%
asupra salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 01.11.2011

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei  SABOU FLORICA
- Compartimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 21.11.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.76 .



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la constituirea comisiei de recepţie a lucrărilor  privind executarea lucrărilor de

„Alimentare cu apă potabilă în comuna BĂIŢA DE SUB CODRU”.

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 constituie comisia de recepţie a lucrărilor  privind executarea lucrărilor de
„Alimentare cu apă potabilă în comuna BĂIŢA DE SUB CODRU”.în   următoarea componenţă ;

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

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

3. BANCOŞ ROMULUS - CONSILIER-
reprezentant al autorităţii publice locale -Membru-

4. ANDREICA ZAMFIR -inginer constructor – diriginte şantier- -Secretar al comisiei –
5. MĂRIEŞ IONEL -inginer constructor -Membru

Articolul 2. Deasemenea în vederea recepţionării lucrărilor de construcţie privind „Alimentare cu apă
potabilă în comuna BĂIŢA DE SUB CODRU,vor fi învitaţi  domnii

1. BALACZ  TIBERIU -reprezentant proiectant
2. IUHAS IOAN -reprezentant constructor

Articolul 3. Prezenta dispoziţie  se comunică membrilor comisiei şi
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Constructor- SC.ALAVAL PROD.COM  SRL-BAIA MARE
- Proiectantului SC BINOVA  SA   BAIA  MARE.
- Membrilor comisiei.

PRIMAR

DUMUTA  AUREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ   TRAIAN
la 28.01. 2014
Nr.11



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la reorganizarea comisiei pentru probleme de apărare

din cadrul primăriei Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevedrile art.60 şi art.61 aliniatele 1-3 din HGR. nr.370/2004 pentru
aprobarea Normelor Metodologice  de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei
naţionale  şi a teroitoriului pentru apărare;

In temeiul prevederilor art.63 alin 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”b”,art. 64 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. Se reorganizează  comisia pentru probleme de apărare din cadrul primăriei
Băiţa de sub Codru, şi va avea următoarea componenţă :

1.POP  TRAIAN-viceprimar -preşedintele comisiei
2.DRAGOŞ TRAIAN-secretarul comunei -membru
3.POP ZAMFIR-personal poliţie locală -membru
4.VANCA GHEORGHE-referent (contabil) -membru
5.POP AURICA-Inspector(protecţi  socială) -membru
6.RUS CRISTELUŢA-IULIANA –Inspector(casier) - secretar al comisiei

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

-Instituţiei Prefectului -Judeţul Maramureş
-Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale- judeţul Maramureş.
-Membrilor comisiei.

PRIMAR

DUMUŢA    AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 12.02.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.12





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la nominalizarea în echipa de proiect şi stabilirea salariului de bază

domnului DRAGOŞ TRAIAN

Având în vedere prevederile din legea-cadru nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a
personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  HGR nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2015 și a  prevedrile ORDONANŢEI DE
URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,modificată prin OUG.nr. 27/2015;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Începând cu 01.07.2015,domnului DRAGOŞ TRAIAN- “SECRETAR AL
COMUNEI “, i se stabilesc drepturii salariale în sumă totală de 2545 lei, format din salar de bază în
sumă de 2213 lei  (rezultat din indexarea  cu 12% a salariului de bază de 1976 lei care este  compus din
salar de încadrare  de 1581 lei și spor de vechime  în procent de 25% și în sumă  de 395 lei ), la care se
adaugă  suma de 332 lei reprezentând -spor condiții vătămătoare  în procent de 15% din salariul de bază)

Articolul 2. Majorarea salariului menţionată la articolul 1 se aplică pe întreaga perioadă
de derulare a proiectului.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului DRAGOŞ TRAIAN

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 01.07.2015. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.69 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la nominalizarea în echipa de proiect şi stabilirea salariului de bază

domnului DRAGOŞ TRAIAN

Având în vedere prevederile art.34 din  legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  art.10 din legea nr.339/2007 privind promovarea aplicării
strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi  locale;

Având în vedere  contractul de finanţare nerambursabilă nr.C413322011262620805
/17.03.2014 încheiat cu APDRP ,pentru realizarea proiectului “Reabilitare-Modernizare Străzi comunale
în localitatea Urmeniş ,comuna Băiţa de sub Codru,judeţul Maramureş”

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Începând cu 17.03.2014,domnul DRAGOŞ TRAIAN- “SECRETAR AL
COMUNEI “, se nominalizează în echipa de proiect privind “Reabilitare-Modernizare Străzi
comunale în localitatea Urmeniş ,comuna Băiţa de sub Codru,judeţul Maramureş” ,beneficiind de
un salariul brut lunar de 3459 lei din care salar de bază 3300 lei,alte sporurii 159 lei ,rezultat prin
acordarea a 21 clase de salarizare suplimentare aplicate la salariul de bază a salariului brut lunar la
nivelul lunii  februarie  2014 .

Articolul 2. Majorarea salariului menţionată la articolul 1 se aplică pe întreaga perioadă
de derulare a proiectului.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului DRAGOŞ TRAIAN

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 23.06.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la aplicarea  sancţiunii de „MUSTRARE SCRISĂ”

doamnei POP AURICA

Având în vedere prevederile art.43 alin.1 şi 3,ale art.45,art.48 şi în conformitate cu
precederile art.77 alin.1,alin2 literele a,b,c,d,i şi k ,ale aliniatului 3 litera „a”, art.78 punctul 1 şi ale art.80
din legea nr. 188/1999-Statutul Funcţionarului Public.

Având în vedere  încălcările repetate ale îndatoririle şi obligaţiile menţionate şi în fişa
postului , precum şi cele săvârşite  în data de 4 august 2014, menţionate de către primarul comunei în
cadrul audierii funcţionarului public ,din data de 5 august 2014;

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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.Doamnei POP AURICA-funcţionar public- INSPECTOR”,grad profesional
asistent-compartimentul de asistenţă socială,pentru abaterile repetate în exercitartea atribuţiunilor şi
indatoririlor de serviciu prevăzute atât în fişa postului cât şi de legea nr. 188/1999-STATUTUL
FUNCŢIONARULUI PUBLIC,cu modificările şi completările ulterioare,i se aplică sancţiunea
disciplinară “MUSTRARE SCRISĂ”.

Articolul 2 Prezenta dispoziţie poate fi atacată  în termen de 30 de zile de la comunicare ,la
instanţa de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului resurse umane
- Doamnei POP AURICA

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 07.08.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.50 .





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la aplicarea  sancţiunii de „AVERTISMENT SCRIS”

domnului POP  ZAMFIR

Având în vedere desele încălcării a  îndatoriilor şi a  atribuţiunilor cuprinse atât în fişa
postului,în regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale precum şi în Codul Muncii la care
se adaugă abaterilor săvârsite de către angajat în data de 4 august 2014 menţionate de către primarul
comunei în cadrul audierii angajatului ,din data de 5 august 2014;

Având în vedere prevederile art.247,art.248 alin.1 litera a art.251alin 1 şi art.252 din
CODUL MUNCII,cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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.Domnului POP ZAMFIR-personal contractual-poliţist local în cadrul
serviciulului poliţiei locale,pentru abaterile repetate în exercitartea atribuţiunilor şi indatoririlor de
serviciu prevăzute atât în fişa postului cât şi de Codul Muncii,cu modificările şi completările ulterioare,i
se aplică sancţiunea disciplinară “AVERTISMENT SCRIS”.

Articolul 2 Prezenta dispoziţie poate fi atacată  în termen de 30 de zile de la comunicare ,la
instanţa de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului resurse umane
- Doamnului POP ZAMFIR

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 07.08.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.51 .



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Privind inventarierea patrimoniului la sfârşitul anului 2014

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

Având în vedere prevederile punctului 2 alin 1,punctul 4 alin 1,punctului 6 alin 1-7 din
Normele  privind organizarea  şi efectuarea inventarierii  elementelor de natura activelor ,datoriilor şi
capitalurilor.,aprobate prin Ordinului nr. 2861/2009 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 comunei
Băiţa de sub Codru,în următoarea componenţă :

1. DRAGOŞ TRAIAN secretar al comunei Preşedinte
2. RUS CRISTELUŢA inspector(casier) Secretar
3. DUMUŢA MARIA referent(teh. Agricol) Membru
4. POP LUCICA bibliotecar Membru
5. POP AURICA                     inspector(protec.socială) 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 ,Căminul culturl precum şi a
materialelor de la gospodăria comunală ;

1. POP LUCICA bibliotecar
2. RUS  CRISTELUŢA inspector

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

rechizitelor de la Primăria comunei;
1. POP AURICA Inspector
2. DUMUŢA MARIA referent

Gestionar  RUS   CRISTELUŢA



III. Subcomisia  pentru inventariere la Biblioteca comunală:
1. RUS CRISTELUŢA inspector
2. POP AURICA inspector

Gestionar  Pop Lucica
IV. Subcomisia  pentru inventarierea  materialelor   PSI.
1. RUS CRISTELUŢA - Inspector
2. POP LUCICA -bibliotecar

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 public şi privat al coomunei , mijloacelor fixe
şi obiectelor de inventar la Primăria comunei ,Căminul cultural
mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi materialelor de la
gospodăria comunală ; 15-17 decembrie

2. „ Casa „ , materiale şi rechizite de la Primăria comunei; 16-17 decembrie
3. Biblioteca comunală 18-19 decembrie
4.  Materiale PSI 19 - decembrie

Articolul 5.Procersul verbal privind valorificarea inventarierii şi a listelor privind
propunerile pentru casareas unor bunuri ,vor fi predat la contabilitate în data de 21 decembrie 2013.

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

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Avizat pentru legalitate
SECTRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la   04 DECEMBRIE   2014
Nr. 94



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziţii servicii de diregentie de santier şi a
ofertelor pentru achiziţia de lucrării in cadrul proiectului

“ REABILITARE-MODERNIZARE STRAZI COMUNALE IN LOC.URMENIS COM.BAITA DE SUB CODRU
JUD.MARAMURES TRONSONUL 2 DE LA KM 0+362-0+758;TRONSONUL 3 DE LA KM 0+000-0+315:

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 de evaluare a ofertelor pentru achiziţii servicii de diregentie de

santier şi a ofertelor pentru achiziţia de lucrării in cadrul proiectului,
“ REABILITARE-MODERNIZARE STRAZI COMUNALE IN LOC.URMENIS COM.BAITA DE SUB CODR, JUDEŢUL

MARAMURES ,TRONSONUL 2 DE LA KM 0+362-0+758;TRONSONUL 3 DE LA KM 0+000-0+315” , în următoarea
componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia                                                  Funcţia în comisie
1.POP  TRAIAN -viceprimar al comunei Preşedinte
2.DRAGOŞ TRAIAN -secretar al comunei Membru
3.VANCA GHEORGHE - Referent-contabil Membru
4.MĂRIEŞ IONEL -ing.constructor-rep.urbanism Membru
5.BANCOŞ ROMULUS -Consilier local Membru

Articolul 2. Comisia va evalua ofertele depuse   pentru achiziţii servicii de dirigentie de santier
şi a ofertelor pentru achiziţia de lucrării pentru obiectivul ““ REABILITARE-MODERNIZARE STRAZI COMUNALE
IN LOC.URMENIS COM.BAITA DE SUB CODRU JUD.MARAMURES TRONSONUL 2 DE LA KM 0+362-
0+758;TRONSONUL 3 DE LA KM 0+000-0+315 ,va încheia raportul de adjudecare şi va declara ofertele câştigătoare.

Articolul 3. Prezenta se comunică :
-Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş
-Membrilor Comisiei

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Avizat
Secretarul Comunei

Băiţa de sub Codru TRAIAN   DRAGOŞ
la 21.03.2014.
Nr.27.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă extraordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 2-3 ,art.59 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. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă în
şedinţă extraordinară în ziua de 14 DECEMBRIE 2014 ora 16.30.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu următorul
proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la  rectificarea bugetului local pe anul 2014.
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

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  11.12.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.96.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă extraordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 2-3 ,art.59 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. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă
în şedinţă extraordinară în ziua de 26 octombrie 2014 ora 16.30.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu următorul
proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la  rectificarea bugetului local pe anul 2014.
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

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 23.10.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.72.



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 aprilie 2014 ora 8 .30.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1.Proiect de hotărâre cu privire la utilizarea unor sume din excedentul bugetar .
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar pe

anul 2013.
3.Analiza  şi dezbaterea procesului verbal de constatare încheiat în data de 16 ianuarie

2014 de către Camera de Conturii a Judeţului Maramureş,privind ducerea la îndeplinire a măsurilor
dispuse  prin Decizia nr.29/23.04.2013.

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

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 24.04.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 38



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  august 2014, ora 8 .30.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1.Proiect de hotărâre cu privire la rectificare bugetului local pe anul 2014 .
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea alocării din bugetul local a sumelor necesare

implementării proiectului „Realizare a 3 puţuri forate ,staţie de pompare,măsurare şi înregistrare de
debit,staţie automată de măsurare şi dozare hipoclorid de sodiu,pentru dezinfecţie şi banşament la
aducţiunea de apă   Asuaju de sus pentru alimentare cu apă potabilă a comunei Băiţa de sub Codru”

3.Proiect de hotărâre cu privire aprobarea exploatării unei cantităţii de de lemn din
pădurea comunei Băiţa de sub Codru.

4.Proiect de hotărâre cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3
luni, respectiv septembrie-noiembrir 2014.

5.Probleme curente
6.Întrebării şi interpelări.
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 22.08.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 52





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 3 februarie 2014 ora 8 .30.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1.Proiect de hotărâre cu privire la adoptarea bugetului local al comunei Baita de sub Codru
pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre cu privire la adoptarea  bugetului activităţilor autofinanţate
„Serviciul de salubrizare a comunei”, „ Cămin cultural”şi „Păduri comunale” pe anul 2014.

3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului asistenţilor  personali ai
persoanelor cu handicap pe anul 2014 şi a celor care beneficiază de indemnizaţie.

4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea noilor state de personal începând cu 1 ianuarie
2014.

5.Proiect de hotărâre cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3
luni.

6.Probleme curente
7.Întrebări şi interpelări
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 28.01.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 6





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 noiembrie 2014, ora 8 .30.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1.Proiect de hotărâre cu privire la rectificare bugetului local pe anul 2014 .
2.Proiect de hotărâre cu privire la utilizarea unor sume din excedentul bugetar
3.Probleme curente
4.Întrebării şi interpelări.
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 21.11.2014. 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 15  octombrie 2014, ora 8 .30.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1.Proiect de hotărâre cu privire la rectificare bugetului local pe anul 2014 .
2.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea numărului asistenţilor personali ai

persoanelor cu handicap în anul 2014.
3.Probleme curente
4.Întrebării şi interpelări.
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 10.10.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.67



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 decembrie  2014 ora 8 .30.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1.Proiect de hotarare cu privire la  stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015.
2.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Baita de sub

Codru pe anul 2014.
3.Proiect de hotărâre cu privire la insusirea limitei intravilanului si a zonificarii

functionale in vederea demararii procedurilor de avizare a PUG-lui si RLU.
4. Proiect de hotărâre cu privire la  alegerea presedintelui de sedinta pe  lunile ianuarie-

martie 2015.
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

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  23.12.2014. 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 2014 ora 8 .30.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1.Proiect de hotărâre cu privire la rectificare bugetului local pe anul 2014 .
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de închidere  a exerciţiului bugetar pe

anul 2013.
3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării numărului asistenţilor personali ai

persoanelor cu handicap începând cu 1 iunie 2014.
4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierea prin licitaţie a unui spaţiu din

domeniul public al comunei,respectiv de la subsolul căminului cultural din Băiţa de sub Codru.
5.Raport al primarului comunei cu privire la starea economică,socială şi de mediu a

comunei pentru anul 2013.
6.Raport al primarului comunei privind situaţia gestionării bunurilor.
7.Probleme curente
8.Întrebări şi interpelări
Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 23.05.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 39





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 25 martie 2014 ora 8 .30.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Baita de sub
Codru pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
pe anul 2014.

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea revocării HCL nr.31/2013.
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

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 20.03.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 26



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 24 SEPTEMBRIE 2014 ora 8 .30.

Şedinţa va avea loc  în sala de şedinţe din Căminul Cultural Băiţa de sub Codru cu
următorul proiect al ordinii de zi;

1.Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetar în
trimestrul IV 2014.

2.Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea virării unor credite în cadrul aceluiaşi articol.
3.Prezentarea unor rapoarte de activitate  de către consilierii locali.
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

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 19.09.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.63



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 2 noiembrie 2014.

Având în vedere prevederile HGR. nr. 520/2014 cu privire la stabilirea datei
alegerilor pentru  Preşedintele României ;

Având în vedere  prevederilor articolului 10 din legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Preşedintelui României -republicată-,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.18 din legea nr. 35 din 13 martie 2008 pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;

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 2 noiembrie 2014 pentru alegerea
Preşedintelui României, pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru se delimitează următoarele secţii de
votare :

1. Secţia de votare nr. 230 Băiţa de sub Codru, cu sediul în localul Şcolii
gimnaziale Băiţa de sub Codru nr. imobil 18,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 nr. 231 Urmeniş, cu sediul în localul Şcolii cu clasele I-IV
Urmeniş nr. imobil 64,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

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 02.10. 2014. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr.66



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la desemnarea membrilor structurii locale cu atribuţii de monitorizare,
coordonare şi îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial

la nivelul UAT comuna Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile art. 3 aliniatul 1 din O.M.F. nr. 946/2005 cu modificările şi
completările ulterioare, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele
de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera „a”,aliniatul 3,litera”c” ,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. Se constituie stuctura locală cu atribuţii de monitorizare,  coordonare
şi îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial la nivelul UAT   comuna  Băiţa de
sub Codru ,în următoarea componenţă;

1.DRAGOŞ  TRAIAN-secretar al  comunei  Băiţa de sub Codru
2.VANCA GHEORGHE-(referent-contabil) la primăria Băiţa de sub Codru
3.RUS CRISTELUŢA-IULIANA-( inspector-casier) la primăria Băiţa de sub

Codru.
Articolul 2. Proceduirile,obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele,

precum şi alte componente ale măsurilor respective se cuprind în programul de dezvoltare a sistemului de
control intern/managerial

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică ;

- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
- Membrilor structuri locale.

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 13.01.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.1.





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢI
cu privire la constituirea comisiei de licitatie in vederea
închirierii unui spaţiu din domeniul public al comunei

Având în vedere dispoziţiile hotararii Consiliului local Băiţa de sub Codru
nr.18/28.05.2014 prin care se aproba  organizarea  licitatie pentru inchirierea unui spaţiu din
domeniul public al comunei;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 ,a finantelor publice locale, cu
modificarile şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1993 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia,cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1 litera”e”,a art. 68 şi a art. 115
aliniatul 1 litera „a” si art 123 alineat „2” din legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale,
republicată în M.O al României nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei BAITA DE SUB CODRU judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se constituie comisia pentru organizarea  licitaţiei in vederea
inchirierii unui spaţiu de 29 mp de la subsolul Căminului cultural Băiţa de sub Codru şi a terasei
aferente acestuia în suprafaţă de 56 mp .,comisia având următoarea componenţă :

1. POP TRAIAN viceprimar Preşedinte
2. DRAGOŞ  TRAIAN Secretar al comunei secretar
3. MĂRIEŞ IONEL Ing.contructor membru
5. VANCA GHEORGHE referent-contabil membru

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

- Instituţia Prefectului judeţului Maramureş
- Membrilor comisiei

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

DRAGOŞ TRAIAN
Băiţa de sub Codru
la 20.06.2014
Nr.44



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL  COMUNEI

DISPOZIȚIE

cu privire la revocarea dispozițiilor 74-83 și 85-87 din 21.11.2014 .

Având în vedere adresa observatorie  nr.11088/H/17 din 15
deecembrie 2014, a Instituției Prefectului Județului MARAMUREȘ cu privire la
dispozițiile 74-83 și 85-87 din 21.11.2014 ,emise cu încălcarea prevederilor legale;

In temeiul prevederilor art.68 ,”a „art. art.115  aliniatul 2 litera ”a “şi
a  alin.  7 din  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007 ,cu modificările și
completările ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru,judeţul Maramureş ;

DISPUNE:

Articolul 1. Dispozițiile numerele  74-83 și 85-87 emise în data de
21.11.2014 ,se revocă în totalitate.

Articolul 2. Prezenta se comunică ;
- Instituţiei Prefectului judeţului MARAMUREŞ
- Persoanelor vizate
- Compartimentului  financiar contabil.

PRIMAR

DUMUȚA   AUREL

_______________________________

AVIZAT
pentru legalitate secretarul comune

TRAIAN   DRAGOŞ

___________________

Băiţa de sub Codru
13.01.2015
Nr.2



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului domnului

LIBOTEAN JENUC

Având în vedere prevederile art.7,art.10 şi a art.33 din  legea-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.01.2014;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Începând cu 01.01.2014,domnul LIBOTEAN JENUC-personal contractual-
având funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu handicap  POP
ANA din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 718.-“ .-beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 978
lei.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Domnului LIBOTEAN JENUC

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 19.02.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.19 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei

POP ANDREEA-MARIANA

Având în vedere prevederile art.7,art.10 şi a art.33 din  legea-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.01.2014;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Începând cu 01.01.2014,doamna POP ANDREEA-MARIANA-personal
contractual- având funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu
handicap  VANCA REGHINA din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 679.-“ .-beneficiază de un salariu
brut lunar în sumă de 850 lei.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei POP ANDREEA-MARIANA-Băiţa dsc nr.675

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 19.02.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.21 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei

RUS ANCUŢA-ADRIANA

Având în vedere prevederile art.7,art.10 şi a art.33 din  legea-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.01.2014;

In temeiul prevederilor art. 68 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Începând cu 01.01.2014,doamna RUS ANCUŢA-ADRIANA-personal
contractual- având funcţia de -“ASISTENT MEDICAL -debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu
handicap  RUS RAHELA-MELISA din localitatea Băiţa de sub Codru  nr. 74.-“ .-beneficiază de un
salariu brut lunar în sumă de 892 lei.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei  RUS ANCUŢA-ADRIANA-Băiţa dsc nr.74

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 19.02.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.20 .



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la stabilirea salariului doamnului BRÎNDUŞE ŞTEFAN

asistent personal
Având în vedere prevederile din  legea-cadru nr. 284/2010  privind salarizarea

unitară a personalului  plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile  HGR nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2015 și a  prevedrile ORDONANŢEI DE
URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

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;

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Incepând cu data de 1 iulie   2015 domnului BRÎNDUŞE ŞTEFAN
din localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU  NR. 594 , asistent personal al persoanei cu handicap  grav, BRÎNDUŞE
FLOARE din localitatea  Băiţa de sub codru  nr.594.-beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 1050 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
- Domnului BRÎNDUŞE ŞTEFAN Băiţa de sub Codru nr. 594.
- Compartimentului financiar contabil
- Compartimentului de resurse umane

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ     TRAIAN
La 30.06.2015.
Nr.61



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei  SABOU FLORICA

având funcţia de GUARD(personal de serviciu)

Având în vedere prevederile Legii nr.284/2010-lege cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată începând cu  1 ianuarie 2014;

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 01.01.2014 salariul doamnei SABOU
FLORICA(guard), se stabileşte la 850 lei .

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

-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Doamnei SABOU   FLORICA –Băiţa de sub Codru nr. 7.
-Compartimentului financiar contabil.

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL
.

Avizat
pentru legalitate

SECRETAR
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La  19.02.2014.
Nr.22 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei  SABOU FLORICA

având funcţia de GUARD(personal de serviciu)

Având în vedere prevederile Legii nr.284/2010-lege cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată începând cu  1 ianuarie ,respectiv 1 iulie 2014;

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 01.07.2014 salariul doamnei SABOU
FLORICA(guard), se stabileşte la 900 lei .

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

-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Doamnei SABOU   FLORICA –Băiţa de sub Codru nr. 7.
-Compartimentului financiar contabil.

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL
.

Avizat
pentru legalitate

SECRETAR
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La  04.08.2014.
Nr.49 .



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la stabilirea salariului doamnei VANKA CODRUŢA-LOREDANA

asistent personal

Având în vedere prevederile din  legea-cadru nr. 284/2010  privind salarizarea
unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  HGR nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2015 și a  prevedrile
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

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;

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Incepând cu data de 1 iulie 2015 doamna VANKA CODRUŢA-

LOREDANA din localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU   nr.368,  având funcţia de asistent
personal al persoanei cu handicap grav VANKA PAULA-MARIA –din localitatea  BĂIŢA DE
SUB CODRU  nr. 368, .-beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de 1050 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 VANKA CODRUŢA-LOREDANA -Băiţa de sub Codru  nr. 368.
-Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 30.06.2015. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.60



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea salariului doamnei CHIRIGUŢ FLORICA

asistent personal

Având în vedere prevederile din  legea-cadru nr. 284/2010  privind salarizarea
unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  HGR nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2015 și a  prevedrile
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

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;

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Începând cu 01.07.2015, .doamna CHIRIGUŢ FLORICA din
localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU   nr.342 având funcţia de de -“ASISTENT MEDICAL -
debutant  ,”-asistent personal al persoanei cu handicap grav CHIRIGUŢ VICTORIA –din
localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU  nr. 342. .-beneficiază de un salariu brut lunar în sumă de
1050 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
-Doamnei CHIRIGUŢ FLORICA -Băiţa de sub Codru  nr. 342.
-Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 30.06.2015. DRAGOŞ TRAIAN
Nr.58



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la stabilirea salariului doamnei SZEDLAK ILEANA

asistent personal

Având în vedere prevederile din  legea-cadru nr. 284/2010  privind salarizarea
unitară a personalului  plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile  HGR nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2015 și a  prevedrile
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

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;

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 1 litera”d” ,aliniatul 5 litera „e”,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. Incepând cu data de 01.07.2015 doamna SZEDLAK ILEANA din
localitatea URMENIŞ  nr.80 , asistent personal al copilului cu handicap  grav, SZEDLAK
SERGIU-ALIN  din localitatea  URMENIŞ  nr. 80.-beneficiază de un salariu brut lunar în sumă
de 1050 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 SZEDLAK ILEANA  nr. 80.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 30.06.2015. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.59



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

DISPOZITIE

cu privire la virarea unor credite bugetare

Avand in vedere prevederile art. 49 aliniatul 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 apoba urmatoarele virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol
,după cum urmează:

Capitolul 65.00.
Trim I                             Trim II                      Trim III

-art. 10.01.01. +9.28 +25.13 + 34,38 mii lei
-art. 10.01.11. + 1,00 mii lei
-art. 10.01.30. -9.28 -25.13 - 34,38 mii lei
-art. 20.01.03. - 1,00 mii lei
-art. 20.01.06. + 1,00 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
- Administraţiei Finantelor Publice Maramureş
- Trezoreriei BAIA  MARE
- Compartimentului financiar contabil.

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL
Avizat pentru legalitate

Secretarul comunei
Traian Dragos

Baita de sub Codru
la 23.09.2014
Nr.64



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 4,5 şi 7 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 aproba urmatoarele virări de credite ,în cadrul aceluiaşi capitol
după cum urmează:

-Capitolul 51.00.- aliniatul  200103 - se diminuează cu  suma de 1 mii lei
-Capitolul 51.00. -aliniatul  200106 - se diminuează cu  suma de 1 mii lei
-Capitolul 51.00. -aliniatul  2002 - se diminuează cu  suma de 9 mii lei
-Capitolul 51.00. -aliniatul  201030 - se diminuează cu  suma de 1 mii lei
-Capitolul 51.00. -aliniatul  2013 - se diminuează cu  suma de 2 mii lei
-Capitolul 51.00. -aliniatul  200109 - se  majorează  cu  suma de 14 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
- Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice   MARAMUREŞ.
- Trezoreriei  BAIA  MARE
- Compartimentului financiar contabil.

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL
Avizat pentru legalitate

Secretarul comunei
Traian Dragos

Baita de sub Codru
la 11.07.2014
Nr.45



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 4,5 şi 7 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 aproba urmatoarele virări de credite din trim IV în trim II,în cadrul
aceluiaşi capitol după cum urmează:

VENITURI:

-Capitolul 110202.-COTE DEFALCATE - Trim. II + 5 mii lei -Trim IV - 5 mii lei.

CHELTUIELI
-Capitolul 650210 – Cheltuieli de personal - Trim. II  + 5 mii lei -Trim IV - 5  mii lei.
-Capitolul 512002- reparaţii curente - se diminuează cu  suma de 10 mii lei
-Capitolul 51200109- alte materiale şi prestăriiu servicii – se majorează cu  suma de 10 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
- Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice   MARAMUREŞ.
- Trezoreriei  BAIA  MARE
- Compartimentului financiar contabil.

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL
Avizat pentru legalitate

Secretarul comunei
Traian Dragos

Baita de sub Codru
la 11.06.2014
Nr.43



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 4,5 şi 7 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 aproba urmatoarele virări de credite din trim IV în trim III,în
cadrul aceluiaşi capitol după cum urmează:

VENITURI:

-Capitolul 040204 – Sumeme defalcate din impozitul pe venit - Trim. III + 10 mii lei -Trim IV
- 10 mii lei.

CHELTUIELI
-Capitolul 840200 – bunuri şi servicii - Trim. III  + 10  mii lei -Trim IV - 10 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
- Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice   MARAMUREŞ.
- Trezoreriei  BAIA  MARE
- Compartimentului financiar contabil.

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL
Avizat pentru legalitate

Secretarul comunei
Traian Dragos

Baita de sub Codru
la 11.07.2014
Nr.46



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Cu privire la delimitarea şi stabilirea sediilor secţiilor de votare
în  comuna BĂIŢA DE SUB CODRU ,

pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor  pentru Parlamentul European
în 2014

Având în vedere prevederile art. 34  aliniatul 1 din Legea nr. 33/2007,privind alegelile
pentru Parlamentul European-republicată ,modificată şi completată prin OUG nr. 4/2014;

Având în vedere  prevederilor articolului 18 aliniatul 2  din legea nr. 35/2008 pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului României, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 2 ,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. În vederea desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European  ce se vor
desfăşura în anul 2014, pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru se delimitează şi se stabilesc sediile,
pentru  următoarele secţii de votare :

-Secţia de votare Băiţa de sub Codru cu sediul în localul Şcolii Gimnaziale
Băiţa de sub Codru, număr de imobil 18, unde îşi vor exercita dreptul de vot locuitorii  satului  Băiţa de
sub Codru .

-Secţia de votare Urmeniş cu sediul în localul fostei Şcolii cu clasele I-IV
Urmeniş ,număr de imobil 64 ,unde îşi vor exercita dreptul de vot locuitorii satului Urmeniş .

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

- Instituţiei Prefectului -judeţul Maramureş
- Biroului electoral de  Circumscripţie -judeţul Maramureş
- Autorităţii Electorale Permanente

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 20 februarie   2014. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr. 23 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
privind numirea unei persoane în vederea îndeplinirea atribuţiilor funcţiei

Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

În conformitate cu prevederile Legii Protecţiei Civile nr.481/08.11.2004,
articolul 10, lit. b,art.44/II/b din legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
Ordinul M.A.I. nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind
structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenta, art.5 alin
(1),art 12, alin (3)alin.(6), Ordonanţa Guvernului României nr.88/2001 aprobată prin Legea
nr. 363/07.06.2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare  pentru situaţii de urgenţă;

In temeiul prevederilor art. 63  aliniatul 1 litera „d”,aliniatul 5 litera „b” ,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 . Cu data de 1.10-2014 doamna POP LUCICA încadrată  în
funcţia de bibliotecar ,se numeşte în funcţia de Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă-Băiţa de sub Codru.

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

- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
- ISU-Maramureş
- Doamnei POP LUCICA.

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  10.10.2014. Secretarul comunei

Traian Dragos
Nr.68.





ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnei BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea doamnei BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA din localitatea
URMENIŞ  nr.76 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal al persoanei cu
handicap  grav, BLIDAR ALINA-MARIA  din localitatea  URMENIŞ  nr. 76,în baza
Certificatului  de încadrare în grad de handicap nr.83266/24.03.2014;

Având în vedere HCL.nr. 12/2014 cu privire la modificarea HCL nr. 3/2014
privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu  handicap grav în anul
2014;

Având în vedere prevederile HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.01.2014;

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 01.04.2014 doamna BLIDAR JIUCA-
LĂCRĂMIOARA din localitatea URMENIŞ  nr.76 , se încadrează în funcţia de asistent
personal al persoanei cu handicap  grav, BLIDAR ALINA-MARIA  din localitatea  URMENIŞ
nr. 76

Salariul de bază se stabileşte în sumă de 935 lei,din care salar de bază minim 850
lei spor vechime de  lei 85 în procent de 10 %.

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 BLIDAR JIUCA-LĂCRĂMIOARA nr. 76.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 02.04.2014. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.29



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnei SZEDLAK ILEANA

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea doamnei SZEDLAK ILEANA din localitatea URMENIŞ
nr.80 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal al copilului cu handicap
grav, SZEDLAK SERGIU-ALIN din localitatea  URMENIŞ  nr. 80,în baza Certificatului  de
încadrare în grad de handicap nr.5394/25.09.2014;

Având în vedere HCL.nr. 32/2014 cu privire la modificarea HCL nr. 3/2014
privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu  handicap grav în anul
2014;

Având în vedere prevederile HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.01.2014;

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 07.10.2014 doamna SZEDLAK ILEANA din
localitatea URMENIŞ  nr.80 , se încadrează în funcţia de asistent personal al copilului cu
handicap  grav, SZEDLAK SERGIU-ALIN  din localitatea  URMENIŞ  nr. 80

Salariul de bază se stabileşte în sumă de 900 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 SZEDLAK ILEANA  nr. 80.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 23.10.2014. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.71



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnei CHIRIGUŢ FLORICA

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea doamnei CHIRIGUŢ FLORICA din localitatea BĂIŢA
DE SUB CODRU  NR.342,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal al
persoanei cu handicap  grav, CHIRIGUŢ VICTORIA-CORNELIA din localitatea  Băiţa de sub
codru  nr.342,în baza Certificatului  de încadrare în grad de handicap nr.84425/02.07.2014;

Având în vedere HCL.nr. 24/2014 cu privire la modificarea HCL nr. 3/2014
privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu  handicap grav  în anul
2014;

Având în vedere prevederile HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.07.2014;

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 AUGUST 2014 doamna CHIRIGUŢ

FLORICA din localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU   nr.342,  se încadrează în funcţia de
asistent personal al persoanei cu handicap grav CHIRIGUŢ VICTORIA –din localitatea
BĂIŢA DE SUB CODRU  nr. 342.

Salariul de încadrare se stabileşte la  nivelul sumei de 900 lei, nivelul salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.07.2014;

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 CHIRIGUŢ FLORICA -Băiţa de sub Codru  nr. 342.
-Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 04.08.2014. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.48



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamneiVANKA CODRUŢA-LOREDANA

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea doamnei VANKA CODRUŢA-LOREDANA din
localitatea BĂIŢA DE SUB CODRU  NR.368 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de
asistent personal al persoanei cu handicap  grav, VANKA PAULA-MARIA din localitatea
Băiţa de sub codru  nr.368,în baza Certificatului  de încadrare în grad de handicap
nr.5186/15.05.2014;

Având în vedere HCL.nr. 19/2014 cu privire la modificarea HCL nr. 3/2014
privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu  handicap grav  în anul
2014;

Având în vedere prevederile HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.01.2014;

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 iunie 2014 doamna VANKA CODRUŢA-

LOREDANA din localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU   nr.368,  se încadrează în funcţia de
asistent personal al persoanei cu handicap grav VANKA PAULA-MARIA –din localitatea
BĂIŢA DE SUB CODRU  nr. 368.

Salariul de încadrare se stabileşte în sumă de 850 lei,din care salar de bază
minim 850 lei spor vechime de 0 lei în procent de 0%. .

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 VANKA CODRUŢA-LOREDANA -Băiţa de sub Codru  nr. 368.
-Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 03.06.2014. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.41



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnului BRÎNDUŞE ŞTEFAN

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea domnului BRÎNDIŞE ŞTEFAN din localitatea BĂIŢA
DE SUB CODRU  NR. 594 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal al
persoanei cu handicap  grav, BRÎNDIŞE FLOARE din localitatea  Băiţa de sub codru  nr. 594,în
baza Certificatului  de încadrare în grad de handicap nr.82553/31.01.2014;

Având în vedere HCL.nr. 12/2014 cu privire la modificarea HCL nr. 3/2014
privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu  handicap grav  în anul
2014;

Având în vedere prevederile HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.01.2014;

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 aprilie 2014 domnul BRÎNDUŞE ŞTEFAN din

localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU   nr.594,  se încadrează în funcţia de asistent personal al
persoanei cu handicap grav BRÎNDUŞE FLOARE –din localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU
nr. 594

Salariul de încadrare se stabileşte în sumă de 850 lei,din care salar de bază
minim 850 lei spor vechime de 0 lei în procent de 0%. .

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 BRÎNDUŞE ŞTEFAN nr. 594.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 02.04.2014. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.28



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei
Baita de sub Codru pe anul 2014

Avand in vedere prevederile Legii  nr. 273/2003 privind  finantele publice locale;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei,referatul compartimentului de specialitate

, avizul secretarului comunei,precum şi avizul comisiei de specialitate -buget-finanţe- din cadrul consiliului
local;

Având în vedere  Deciziziile nr. 32-33/2014 a  Şefului Administraţiei  Judeţene a finanţelor publice
Maramureş ;

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă ordinară în data
de 15 octombrie  2014;

HOTARASTE :

Articolul . 1.  Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2014 se  majoreaza atat
la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 186 mii lei după cum urmează:

-Venituri total: +   186          mii lei
- Veniturii proprii +     36          mii lei
- Venituri -sume defalcate din TVA 11.02.02, +   150          mii lei

-Cheltuieli total                                                                         +    186         mii lei
- Bunuri şi servicii autorităţi publice locale  51.02.20 +      10         mii lei
- Straziii si drumuri  84.02.200 +      14,72    mii lei

- Bunuri şi servicii  70.02.20 locuinte +      10         mii lei
- Cheltuieli judecatoresti invatamant +    122         mii lei

- Cheltuieli de personal asistenţi personali şi  indemnizaţii 68.02.02    +      29,28    mii lei

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP   TRAIAN

CONTRASEMNAT
SECRETARUL COMUNEI

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 14.12.2014

Nr.
Prezenta hotărîre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru,voturi împotrivă -0- ,abţineri

___0____ .Consilieri prezenţi   11  din totalul  de 11 consilieri în funcţie.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la recalcularea drepturilor salariale doamnei CHIRIGUŢ FLORICA

având funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea doamnei CHIRIGUŢ FLORICA din localitatea BĂIŢA DE SUB
CODRU  NR.342, asistent personal al persoanei cu handicap  grav, CHIRIGUŢ VICTORIA din localitatea
Băiţa de sub codru  nr.342,în baza certificatului  de încadrare în grad de handicap nr.84425/02.07.2014, prin
care solicită recalcularea drepturilor salariale prin acordarea sporului de vechime în muncă  aferent;

Având în vedere prevederile HGR.nr.871/2013,privind stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 01.07.2014;

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 aliniatul 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 noiembrie 2014 doamnei CHIRIGUŢ FLORICA din

localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU   nr.342,  având funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap
grav CHIRIGUŢ VICTORIA –din localitatea  BĂIŢA DE SUB CODRU  nr. 342 , i se stabilesc următoarele
drepturi salariale:

Salariul de bază   900 lei (salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
începând cu data de 01.07.2014)

Spor de vechime în muncă (10%) în sumă de 90 lei .
Total drepturii salariale 990 lei.
Articolul 2.Doamna CHIRIGUŢ FLORICA -personal contractual- având funcţia

de asistent personal,beneficiază de drepturi salariale restante recalculate începând cu 01.08.2014  în sumă
totală de 270 lei , rezultat prin calcularea sporului de vechime  în procent de 10%  asupra salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată la 01.08.2014 ,conform  anexei la prezenta dispoziţie.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Doamnei CHIRIGUŢ FLORICA -Băiţa de sub Codru  nr. 342.
-Compartimentului financiar contabil
-Compartimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 21.11.2014. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.78



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la recalcularea drepturilor salariale doamnului POP TRAIAN

având funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea domnului POP TRAIAN cu domiciliul în localitatea BĂIŢA DE
SUB CODRU  NR. 633 ,având funcţia de asistent personal al persoanei  cu handicap grav, POP ANA
din localitatea  Băiţa de sub codru  nr. 633, prin care solicită recalcularea drepturilor salariale restante prin
acordarea sporului de vechime în muncă  aferent;

Având în vedere prevederile HGR nr. 1193 / 2010 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2011; HGR nr. 1225 /2011 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2012;HGR nr. 23 din 22 ianuarie 2013 pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2013 şi prevederile HGR
nr. 871 din 14 noiembrie 2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
pentru anul 2014;

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 aliniatul 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.Domnul POP TRAIAN -personal contractual- având funcţia  de asistent
personal,beneficiază de drepturi salariale restante recalculate începând cu 01.11.2011 până pe data de 30.06.
2012, în sumă totală de 936 lei , rezultat prin calcularea sporului de vechime  în procent de 20%  asupra
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  începând cu data de 01.11.2011.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Doamnei POP   TRAIAN -Băiţa de sub Codru  nr. 633.
-Compartimentului financiar contabil
-Compartimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 21.11.2014. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.87



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la recalcularea drepturilor salariale doamnei POP MARIOARA-EMILIA

având funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea doamnei POP MĂRIOARA-EMILIA  cu domiciliul în localitatea
BĂIŢA DE SUB CODRU  NR. 633 ,având funcţia de asistent personal al persoanei  cu handicap
grav, POP ANA din localitatea  Băiţa de sub codru  nr. 633, prin care solicită recalcularea drepturilor
salariale restante prin acordarea sporului de vechime în muncă  aferent;

Având în vedere prevederile HGR nr. 1225 /2011 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2012;HGR nr. 23 din 22 ianuarie 2013 pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2013

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 aliniatul 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.Doamna POP MARIOARA-EMILIA -personal contractual- având funcţia
de asistent personal,beneficiază de drepturi salariale restante recalculate începând cu 01.07.2012 până pe data

de 17 februarie 2013, în sumă totală de 283 lei , rezultat prin calcularea sporului de vechime  în procent de 5%
asupra salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la începând cu data de 01.07.2012.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
-Doamnei POP MARIOARA-EMILIA -Băiţa de sub Codru  nr. 633.
-Compartimentului financiar contabil
-Compartimentului de resurse umane

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 21.11.2014. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.86
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