
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la recalcularea drepturilor salariale ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior față de  cel
deținut anterior,a doamnei RUS CRISTELUŢA-IULIANA,funcționar public de execuție în cadrul compartimentului impozite
și taxe locale.

Având în vedere:
- prevederile art.64 din legea nr.188/1999,cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.125 din HGR.nr. 611/2008,cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul final înregistrat sub numărul 1435/21.07.2016,   prinvind rezultatele examenului de promovare în

grad superior  față de cel deținut anterior promovării,organizat în data de 14 iulie 2016;
-referatul nr.1478 întocmit de către secretarul comunei Băița de sub Codru.
Având în vedere prevederile legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului  plătit din

fonduri publice și a HGR.nr.1017 /2015 cu privire la stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată incepand cu
1mai 2016;

Având in vedere prevederile ORDONANŢEI nr. 9 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici
până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici;

Având in vedere prevederile ORDONANȚEI DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative;

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 01.08.2016,doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA-funcţionar public de execuție -
clasa I “INSPECTOR”,grad profesional asistent, clasa 27 coeficient de ierarhizare 1.90 ,promovează în grad profesional
principal clasa de salarizare 33 coeficient de salarizare 2,20.

Pentru vechimea în muncă ,respectiv gradația 4 , se adaugă cele 8 clase de salarizare
corespunzătoare transelor de vechime în muncă iar pentru atribuțiunile de operator registru electoral  beneficiază de încă 5
clase de salarizare,noua clasa de salarizare fiind 46 iar coeficientul de ierarhizare de 3,04.

Articolul 2. Cu aceeaşi dată se stabilesc drepturile salariale doamnei RUS CRISTELUŢA-IULIANA
corespunzătoare noii funcţii publice, care se compun din;
-salar de bază brut de -1642 lei , rezultat din  salariul de bază de 1111 lei la care se adaugă sporul de vechime în muncă de
222 lei (gradația 4-20%) și ca urmare  creșteriilor salariale aferente anului 2015 respectiv, majorarea  cu 12% și 10% .

Pentru atribuțiunile de operator Registru electoral doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA
,beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 12,5%  în sumă de 205 lei iar pentru condiții deosebite(spor
calculator),beneficiază de un spor în procent de 15% din salariul de bază,respectiv 277 lei.

Total drepturii salariale 2124 lei.
Articolul 3.Doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA-funcţionar public ,având funcţia publică clasa I

“INSPECTOR”,grad profesional asistent,beneficiază de drepturi salariale restante,recalculate începând cu 01.08.2016 în
sumă totală de 1140 lei .

Articolul 4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ;
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei RUS CRISTELUŢA-IULIANA

PRIMAR

DUMUTA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 07 .10.2016. Secretarul comunei
Nr.57 . Traian Dragos



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
privind rectificarea unor rubrici din actul de casătorie

nr. 1/1951,exemplar II

Avand in vedere adresa nr. 54278/2016 a Direcţiei  Judeţene de Evidenţă  a Persoanelor –Maramureș-Serviciul de
Stare Civilă, inregistrata sub nr. 10.073 /2016, prin care solicita constituirea dosarului de rectificare a actului de căsătorie
nr.1/1951 exemplar II-aflat în păstrarea Direcţiei  Judeţene de Evidenţă  a Persoanelor –Maramureș-Serviciul de Stare
Civilă, privind pe PODINĂ IOAN şi ULCIUGAN FLOARE, inregistrat in registrele de stare civila , „pentru căsătorii„
ale comunei  Băiţa de sub Codru, insotita de extrasele uz oficial  ale actelor  de naștere și căsătorie exemplar II ,ale celor
doi soți, precum si referatul compartimentului de stare civila in care se solicită obținerea AVIZULUI  din partea Direcţiei
Judeţene de Evidenţă  a Persoanelor –Maramureș-Serviciul de Stare Civilă;

Având în vedere AVIZUL nr. 63566/11.11.2016 a Direcţiei  Judeţene de Evidenţă a Persoanelor –Maramureș-
Serviciul de Stare Civilă;

In conformitate cu prevederile art.58-59 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila cu modificările
şi completările ulterioare, republicată;

In temeiul prevederilor articolului 63 al. 2 art. 68 al 1  si a articolului 115 al.1 litera „b” din Legea nr. 215/2001 a
administratiei 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  judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se rectifică unele rubrici din actul de căsătorie nr. 1/1951 exemplar 2,aflat în păstrarea
Direcţiei Judeţene de Evidenţă  a Persoanelor –Maramureș-Serviciul de Stare Civilă, privind pe PODINĂ IOAN şi
ULCIUGAN FLOARE, inregistrat in actele de „căsătorii” ale comunei Băiţa de sub Codru, in sensul ca;

-la rubrica data  naşterii soţului–privind - ziua- se va trece corect „13 ” in loc de „ liniuță -”.
-la rubrica data naşterii soţiei –privind luna- se va trece corect „iulie ” in loc de „ 21”iar la rubrica ziua se va

trece 21 în loc de liniuță -.
-la rubrica numele de familie al soției și al părinților săi se va trece ULCIUGAN în loc de ULCIGAN .
-la rubrica prenumelui soției se va trece FLOARE în loc de IOAN

Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza secretarul comunei-ofiter de
stare civila.-

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Direcției Judetene de Evidenta a Persoanelor- Maramures

PRIMAR

DUMUȚA   AUREL
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codrui
la 18.11.2016
Nr.76.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

DISPOZITIE
cu privire la aprobarea virării unor credite bugetare în cadrul aceluiași capitol

Având în vedere  adresa nr.1622/10.11.2016, a Scolii Gimnaziale Băița de sub Codru ,prin
care solicită  aprobarea virării  unor credite în cadrul aceluiași capitol bugetar;

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 aprobă virarea  de credite  în sumă de 13,1 mii lei în cadrul  aceluiași
capitol bugetar ,respectiv 65.04.01.10 astfel:

-aliniatul  10.03.03 - 11 mii lei la aliniatul 10.01.01 + 11 mii lei
-aliniatul 10.03.06 - 2,1 mii lei la aliniatul 10.01.10 +   2,1 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
- Trezoreriei BAIA  MARE
- Compartimentului financiar- contabil.
- Scolii gimnaziale Băița de sub Codru

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL
Avizat pentru legalitate

Secretarul comunei
Traian Dragos

Baita de sub Codru
la 10.11.2016.
Nr.70



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

DISPOZITIE
cu privire la aprobarea virării unor credite bugetare în cadrul aceluiași capitol

Având în vedere  adresa nr.1528/28.10.2016, a Scolii Gimnaziale Băița de sub Codru ,prin
care solicită  aprobarea virării  unor credite în cadrul aceluiași capitol bugetar;

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 aprobă virarea  de credite  în sumă de 4,05 mii lei în cadrul  aceluiași
capitol bugetar ,respectiv 65.00. astfel:

-aliniatul  20.01.03 - 2,55 mii lei la aliniatul 20.01.09 + 2,55 mii lei
-aliniatul 20.01.05 -1,5 mii lei la aliniatul 20.01.09 + 1,5        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
- Trezoreriei BAIA  MARE
- Compartimentului financiar- contabil.
- Scolii gimnaziale Băița de sub Codru

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL
Avizat pentru legalitate

Secretarul comunei
Traian Dragos

Baita de sub Codru
la 31.10.2016.
Nr.68



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

DISPOZITIE
cu privire la aprobarea virării unor credite bugetare în cadrul aceluiași capitol

Având în vedere  adresa nr.1286/27.09.2016 a Scolii Gimnaziale Băița de sub Codru ,prin
care solicită transferarea unor sume în cadrul aceluiași capitol;

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 virarea creditului în sumă de 10,19 mii lei în cadrul
aceluiași capitol,respectiv 65.04.01 astfel:
-aliniatul 20.01.03 – 10,19 mii lei la aliniatele 20.01.09 + 7 mii lei

20.01.30 + 1 mii lei
20.01.06 +  0,6 mii lei
20.13 + 1,59 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
- Trezoreriei BAIA  MARE
- Compartimentului financiar contabil.
- Scolii gimnaziale Băița de sub Codru
-

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL
Avizat pentru legalitate

Secretarul comunei
Traian Dragos

Baita de sub Codru
la 6.10.2016.
Nr.55



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

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

pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor  privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
ce se vor desfasura in data de 5 iunie 2016

Având în vedere prevederile art. 14 din legea  nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale ;

Având în vedere prevederilor art. 20 aliniatul 5, ale art.22 si ale art.120 din legea nr. 208 din
20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;

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 alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, ce se vor desfasura in data de 5 iunie, pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru se
delimitează,se numeroteaza şi se stabilesc sediile, pentru  următoarele secţii de votare :

-Secţia de votare nr. 230 -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 nr. 231-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 –judeţului Maramureş
- Biroului electoral de  Circumscripţie judetean  nr. 26 - Maramureş
- Biroului electoral de  Circumscripţie comunal  nr. 17 -Baita de sub Codru
- Autorităţii Electorale Permanente

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29 aprilie 2016. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr. 34 .



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la aprobarea beneficiarilor de stimulente educationale

Având în vedere cererile depuse in vederea obtinerii unor stimultente educationale , in
perioada 7 martie 28 martie 2016,de catre solicitantii inscrisi in borderoul anexat;

Având in vedere situatia prezentei pentru luna Mai 2016 a copiilor prescolari  la
program,comunicat de catre Scoala Gimnaziala Baita de sub Codru,cu adresa nr.789 /2.06.2016;

Avand in vedere prevederile legii nr.248/2015 ,privind stimularea participarii in invatamantul
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate ,a prevederilor art.13-15  din Normele
Metodologice de ap,licare a L.248/2015,aprobate prin HGR.15/2016;

In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 literele ”c şi e”, a
art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare;.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1.Se aproba acordarea unui numar de 40 stimulente educaţionale scolare
persoanelor solicitante,inscrise in borderoul anexat.

Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează doamna
POP LUCICA-din cadrul compartimentului de asistenta sociala..

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Compartimentului  de asistenta sociala
- Beneficiarilor de stimulente educationale

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

TRAIAN   DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru .
La 24.06.2016
Nr.40



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnei LIBOTEAN MĂRIOARA

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea doamnei  LIBOTEAN MĂRIOARA din localitatea BAITA DE SUB
CODRU nr.718,înregistrată sub numărul 387/29.02.2016 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent
personal al persoanei cu handicap  grav,  POP ANA din localitatea BĂIȚA DE SUB CODRU nr. 718,în baza
Certificatului  de încadrare în grad de handicap nr.22288/15.09.2003,a anchetei socială întocmită de către
compartimentul de specialitate  al primarului comunei precum și cererea persoanei cu handicap;

Având în vedere HCL.nr.6 /2016 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor
cu  handicap grav  în anul  2016;

Având în vedere prevederile  HGR nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată în 2015 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 293 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice;

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 1,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 01.03.2016 doamna LIBOTEAN MĂRIOARA din localitatea
BAITA DE SUB CODRU  nr.718 , se încadrează  în funcţia de asistent personal al persoanei cu  handicap  grav,
POP  ANA din localitatea BĂIȚA DE SUB CODRU  nr. 718.

Salariul de bază se stabileşte la nivelul salariuluii minim brut pe țara garantat în plată , în sumă de
1155 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  POP MĂRIOARA din Băița de sub Codru nr.718.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 01.03.2016. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.23



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnei PODINĂ DOINIȚA

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea doamnei  PODINĂ DOINIȚA din localitatea BAITA DE SUB CODRU
nr.99,înregistrată sub numărul 1939/07.10.2016 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal al persoanei cu
handicap  grav,  POP ANCA- AMALIA-GIULIETA din localitatea BĂIȚA DE SUB CODRU nr. 149,în baza Certificatului
de încadrare în grad de handicap nr.96181/22.09.2016,a anchetei socială întocmită de către compartimentul de specialitate  al
primarului comunei precum și accptul reprezentantului legal al persoanei cu handicap;

Având în vedere HCL.nr.6 /2016 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav  în anul  2016;

Având în vedere prevederile  HGR nr. 1017 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată începînd cu data de 1 mai  2016 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 293 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor
publice;

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,cu modificările și completările
ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 12 aliniatul 1,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 01.11.2016 doamna PODINĂ DOINIȚA din localitatea BAITA DE SUB
CODRU  nr.99 , se încadrează  în funcţia de asistent personal al persoanei cu  handicap  grav, POP ANCA- AMALIA-
GIULIETA din localitatea BĂIȚA DE SUB CODRU  nr.149 .

Salariul de bază se stabileşte la nivelul salariuluii minim brut pe țara garantat în plată , în sumă de 1250 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 PODINĂ DOINIȚA din Băița de sub Codru nr.99.
- Compartimentului financiar contabil
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 17.10.2016. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.62



ROMANIA
JUDETUL  MARAMURES
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnei POP MĂRIOARA-EMILIA

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea doamnei  POP MĂRIOARA-EMILIA din localitatea BAITA DE SUB
CODRU nr.633,înregistrată sub numărul 61/13.01.2016 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent
personal al persoanei adulte cu handicap  grav,  POP VASILE din localitatea BĂIȚA DE SUB CODRU nr. 633,în
baza Certificatului  de încadrare în grad de handicap nr.92366/29.12.2015;

Având în vedere prevederile  HGR nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată în 2015 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 293 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice;

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 1,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 13.01.2016 doamna POP MĂRIOARA-EMILIA din localitatea

BAITA DE SUB CODRU  nr.633 , se încadrează  în funcţia de asistent personal al persoanei adulte cu handicap
grav,POP VASILE din localitatea BĂIȚA DE SUB CODRU  nr. 633.

Salariul de bază se stabileşte la nivelul salariului minim brut pe țara  garantat în plată  din 1
decembrie 2015 în sumă de 1155 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  POP MĂRIOARA -EMILIA din Băița de sub Codru nr.633.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 13.01.2016. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.2



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnei GHIȚ SIMONA-MIRELA

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea doamnei GHIȚ SIMONA-MIRELA din localitatea BAITA DE SUB CODRU
nr.56,înregistrată sub numărul 2058/28.10.2016 ,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal al persoanei cu
handicap  grav,  GHIȚ FLOARE din localitatea BĂIȚA DE SUB CODRU nr. 56,în baza Certificatului  de încadrare în grad
de handicap nr.95937/06.09.2016,a anchetei socială întocmită de către compartimentul de specialitate  al primarului comunei
precum și accptul reprezentantului legal al persoanei cu handicap;

Având în vedere HCL.nr.6 /2016 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav  în anul  2016;

Având în vedere prevederile  HGR nr. 1017 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată începînd cu data de 1 mai  2016 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 293 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor
publice;

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,cu modificările și completările
ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 12 aliniatul 1,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 01.11.2016 doamna GHIȚ SIMONA-MIRELA din localitatea BAITA DE
SUB CODRU  nr.99 , se încadrează  în funcţia de asistent personal al persoanei cu  handicap  grav,GHIȚ FLOARE din
localitatea BĂIȚA DE SUB CODRU  nr.56 .

Salariul de bază se stabileşte la nivelul salariuluii minim brut pe țara garantat în plată , în sumă de 1250 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 GHIȚ SIMONA-MIRELA din Băița de sub Codru nr.56.
- Compartimentului financiar contabil
- Compartimentului resurse umane

PRIMAR
DUMUŢA AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 31.10.2016. DRAGOŞ     TRAIAN
Nr.67



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului  de  muncă a doamnei CHIRIGUŢ FLORICA

având  funcţia   de asistent personal

Având în vedere decesul persoanei cu handicap CHIRIGUŢ VICTORIA-CORNELIA din
localitatea  Băița de sub Codru  nr. 342, comuna  Băiţa de sub Codru județul Maramureș ;

Având în vedere prevederile art. 55   litera”a” şi 56 alin 1 litera „a” din C.M.
In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 literele ”c şi e”, a art. 115

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de  27 DECEMBRIE   2016 încetează contractul de
muncă a doamnei CHIRIGUŢ FLORICA din localitatea  Băița de sub Codru   nr.342 , îndeplinind până
la această dată  funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap CHIRIGUŢ VICTORIA-
CORNELIA din  localitatea Băița de sub Codru   nr.342 ,ca urmare a decesului persoanei cu handicap.

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei CHIRIGUŢ FLORICA din Băița de sub Codru   nr. 342.
- Compartimentului financiar- contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 28.12.2016.
Nr.85



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului  de  muncă a doamnei LIBOTEAN MĂRIOARA

având  funcţia   de asistent personal

Având în vedere decesul persoanei cu handicap POP  ANA din localitatea  Băița de sub
Codru  nr. 718, comuna  Băiţa de sub Codru județul Maramureș ;

Având în vedere prevederile art. 55   litera”a” şi 56 alin 1 litera „a” din C.M.
In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 literele ”c şi e”, a art. 115

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de  16 octombrie 2016 încetează contractul de muncă a
doamnei LIBOTEAN  MĂRIOARA din localitatea  Băița de sub Codru   nr.718, îndeplinind până la
această dată  funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap  POP ANA din  localitatea Băița de
sub Codru   nr.718,ca urmare a decesului persoanei cu handicap.

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei   LIBOTEAN  MĂRIOARA din Băița de sub Codru   nr. 718.
- Compartimentului financiar- contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 17.10.2016.
Nr.61



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului  de muncă a domnului LIBOTEAN JENUC

având funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea domnului LIBOTEAN JENUC,din Băița de sub Codru nr.
718,prin care solicită încetarea contractului de muncă ca asistent personal al persoanei cu handicap
POP ANA din Băița de sub Codru nr . 718,începând cu data de 1 martie 2016 ;

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

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 01.03.2016 , încetează contractul de muncă a
domnului LIBOTEAN JENUC din localitatea BAIŢA DE SUB CODRU   nr.718, îndeplinind până la
această dată funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap POP ANA din  localitatea BĂIŢA
DE SUB CODRU nr.718.

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 POP ANA din BĂIŢA DE SUB CODRU  nr. 718.
- Domnului LIBOTEAN JENUC –din Băiţa de sub Codru nr. 718
- Compartimentului financiar- contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 01.03.2016.
Nr.22



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu  privire la încetarea plăţii INDEMNIZAŢIEI  doamnei POP ANA
- persoană cu handicap-

Având în vedere decesul persoanei cu handicap a doamnei  POP ANA cu ultimul
domiciliu în  localitatea  URMENIȘ nr. 68 ;

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 17 IANUARIE  2016 încetează plata
INDEMNIZAŢIEI lunare pentru doamna POP ANA cu ultimul domiciliu în  localitatea
URMENIȘ nr. 68, persoană cu handicap,ca urmare a decesului acesteia .

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
- Compartimentului de asistenţă -socială
- Compartimentului financiar -contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 22.01.2016 .
Nr.3.



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral în campania electorală pentru  alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, ce se vor desfasura in data de 5 iunie 2016

Având în vedere prevederile art. 79 din legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale ;

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 autorităţilor administraţiei publice locale, ce se vor desfasura in data de 5 iunie
2016,dupa cum urmeaza:

1. În localitatea Băiţa de sub Codru, două panouri de afişaj cu dimensiunile de 2000
mm/1200 mm,montate  pe fatada  terasei Căminul cultural  din Băiţa de sub Codru nr. 262 .

2. În localitatea Urmeniş  două panouri de afişaj cu dimensiunile de 2000 mm/1200 mm,
montate pe fatada Căminul cultural  Urmeniş nr. 114.

Articolul 2. Aplicarea afişelor la panourile speciale de afişaj electoral se va face cu
respectarea dispoziţiilor art.79 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale ;

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.
- Biroului electoral al Circumscripţiei Baita de sub Codru

PRIMAR

DUMUŢA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29 aprilie 2016. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Nr.33 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj în campania electorală
pentru  alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor

la scrutinul din  11 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 79 alin. (1) din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente, 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 Camerei Deputaţilor şi a Senatului României de la 11 decembrie  2016 ,după
cum urmează:

1. În localitatea Băiţa de sub Codru, două panouri de afişaj  cu dimensiunile de
2000 mm/1200 mm,montate  pe fațada  terasei Căminul cultural  din Băiţa de sub Codru nr. 262 .

2. În localitatea Urmeniş  două panouri de afişaj cu dimensiunile de 2000 mm
/1200 mm, montate pe fațada  Căminul cultural  Urmeniş nr. 114.

Articolul 2. Aplicarea afişelor la panourile speciale de afişaj electoral se va face
cu respectarea dispoziţiilor articolului 79 aliniatul 4 și 5 din Legea 208/2015 .

Articolul 3. Folosirea altor locuri de afişaj electoral decât cele stabilite prin
prezenta dispoziţie este interzis.

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 10.11 2016. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOŞ
Nr.69 .

















ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la  stabilirea indemnizaţiei   cuvenite

persoanei cu handicap POP DOMNICA

Având în vedre cererea numitei POP DOMNICA din Băița de sub Codru nr. 693,persoană cu
handicap grav în baza certificatului  nr.95318/2016 de încadrare în grad de handicap,prin care solicită acordarea
unei indemnizatii lunare în sumă fixă;

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.1017 /2015 cu privire la stabilirea salariului minim brut pe
țară garantat în plată incepand cu  1mai 2016

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 09.08. 2016  numita  POP DOMNICA din localitatea  Băiţa de
sub Codru nr.693, persoană cu handicap grav  conform certificatului de încadrare nr.  95318/ 2016 ,beneficiază
de o indemnizaţie lunară în sumă  de 925 lei,calculată din salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
la această dată ,în sumă de 1250 lei .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei  POP DOMNICA -Băiţa de sub Codru nr.693.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ  TRAIAN
La 09.08.2016.
Nr. 45 .



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 6 ianuarie 2016 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 aprobare utilizării unor sume din excedentul bugetar și din
transfer fonduri  externe .

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  06.01.2016. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.1 .



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 14 iunie 2016 ora  19.30.

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 2016.

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  14.06.2016. 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 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 19 mai 2016 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 aprobare implementarii proiectului ” Modernizare și
reabilitare străzi în comuna Băița de sub Codru , județul Maramureș”

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  19.05.2016. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.35 .



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 13 octombrie 2016 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 privind aderarea Comunei  Băița de sub Codru la teritoriul
FLAG Somes Tisa constituit prin Grupul de acţiune locală Pescăresc Somes Tisa (prescurtat Grup Local
Pescaresc Somes Tisa ; FLAG Somes Tisa)

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  13.10.2016. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.59 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la delegarea atribuţiunilor de încasare

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 şi a H.G.României nr.1 /2016 cu
privire la aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 227/2015-codul fiscal-;

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

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Începând cu data de 08.02.2016 , domnului COVACI ADRIAN-
LUCIAN-muncitor în cadrul compartimentului de gospodărire comunală- întreținere rețea apă- i se
delegă atribuţiunea de încasare a contravalorii cantității de apă consumată de către consumatorii
casnici.

Articolul 2. Incasarea contravalorilor la tariful stabilit se va efectua pe bază de
chitanţă tip stat, puse la dispoziţie de către compartimentul financiar- contabil, din cadrul
Primăriei comunei Băiţa de sub Codru. Sumele astfel încasate se vor depune zilnic până la
sfârșitul programului la caseria primăriei împreună cu borderoul de încasare.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil.
- Compartimentului impozite și taxe.
- Domnului COVACI ADRIAN-LUCIAN .

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
pentru legalitate
Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 08.02.2016.
Nr. 14



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la delegarea atribuţiunilor de încasare

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 şi a H.G.României nr.1 /2016 cu
privire la aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 227/2015-codul fiscal-;

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

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Începând cu data de 08.02.2016 , domnului POP   VASILE-muncitor
în cadrul compartimentului de gospodărire comunală- întreținere rețea apă- i se delegă atribuţiunea
de încasare a contravalorii cantității de apă consumată de către consumatorii casnici.

Articolul 2. Incasarea contravalorilor la tariful stabilit se va efectua pe bază de
chitanţă tip stat, puse la dispoziţie de către compartimentul financiar- contabil, din cadrul
Primăriei comunei Băiţa de sub Codru. Sumele astfel încasate se vor depune zilnic până la
sfârșitul programului la caseria primăriei împreună cu borderoul de încasare.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil.
- Compartimentului impozite și taxe.
- Domnului POP VASILE .

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
pentru legalitate
Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 08.02.2016.
Nr. 13



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu  privire la încetarea contractului  de  muncă a doamnei CHIRIGUŢ FLORICA

având  funcţia de asistent personal

Având în vedere decesul persoanei cu handicap CHIRIGUŢ VICTORIA-CORNELIA din
localitatea  Băița de sub Codru  nr. 342, comuna  Băiţa de sub Codru județul Maramureș ;

Având în vedere prevederile art. 55   litera”a” şi 56 alin 1 litera „a” din C.M, coraborat ca
art.39 alin 4 din legea nr.448/2006;

In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 literele ”c şi e”, a art. 115
aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul
Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de  27 DECEMBRIE   2016 încetează contractul de
muncă a doamnei CHIRIGUŢ FLORICA din localitatea  Băița de sub Codru   nr.342 , îndeplinind până
la această dată  funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap CHIRIGUŢ VICTORIA-
CORNELIA din  localitatea Băița de sub Codru nr.342,ca urmare a decesului persoanei cu handicap.

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

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei CHIRIGUŢ FLORICA din Băița de sub Codru   nr. 342.
- Compartimentului financiar- contabil

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL
AVIZAT

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru .
La 28.12.2016.
Nr.85



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la promovarea în grad profesional imediat superior a doamnei

RUS CRISTELUŢA-IULIANA
ca urmare a susţinerii examenului de promovare în grad

Având în vedere prevederile art.68 din legea nr.188/1999,cu modificările şi
completările ulterioare,precum și a prevederile art.144 din HGR.nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificările şi
completările ulterioare;

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

Având în vedere prevederile 2015 privind salarizarea personalului din sectorul
bugetar în anul 2016, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare

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 :

Art.1. Începând cu 01. .2016,doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA-funcţionar public-
clasa I ““INSPECTOR”” -grad profesional asistent ,gradaţia 3 clasa 27 , coeficient de
ierarhizare-1.90,în cadrul compartimentului impozite și taxe locale, ca urmare a susţinerii
examenului de promovare în grad şi fiind declarată admisă, se reîncadrează în funcţia publică clasa
I “INSPECTOR”,grad profesional principal, clasa____  coeficient de ierarhizare____.

Articolul 2. Salariul doamnei RUS CRISTELUŢA-IULIANA începând cu data de 01. ---
.2016 se stabileşte în sumă de lei ,format din  salariul brut lunar în sumă de lei,  şi lei
alte sporurii(condiții periculoase) .

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

PRIMAR

DUMUTA AUREL



Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  01.2016. Secretarul comunei
Nr. . Traian Dragos



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivele
-*Alimentare cu apă potabilă în comuna Băița de sub Codru*. -“REALIZARE A TREI PUTURI FORATE, STATIE DE POMPARE CU

MASURARE SI INREGISTRARE DE DEBIT, STATIE AUTOMATA DE MASURARE SI DOZARE HIPOCLORIT DE SODIU SI
BRANSAMENT LA ADUCTIUNEA DE APA ASUAJUL DE SUS, PENTRU ALIMENTARE CU APA A COMUNEI BAITA DE SUB
CODRU, JUDETUL MARAMURES”. -“EXTINDERE RETELE DE APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITĂȚILE BĂIȚA DE SUB CODRU ȘI
URMENIȘ- COMUNA BAITA DE SUB CODRU, JUDETUL MARAMURES”

Având în vedere prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice,a prevederilor Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor de atribuire a contractelor de achiziție publice aprobate prin HGR.395/2016 ;

Având în vedere prevederile art.44 litera C aliniatul 1 din PROCEDURA de autorizare a diriginţilor de şantier
aprobata prin ORDIN nr. 1496 din 13 mai 2011 a MDRT.

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 finală  pentru următoarele obiective;
-*Alimentare cu apă potabilă în comuna Băița de sub Codru*.

-“REALIZARE A TREI PUTURI FORATE, STATIE DE POMPARE CU MASURARE SI INREGISTRARE DE DEBIT, STATIE
AUTOMATA DE MASURARE SI DOZARE HIPOCLORIT DE SODIU SI BRANSAMENT LA ADUCTIUNEA DE APA ASUAJUL DE
SUS, PENTRU ALIMENTARE CU APA A COMUNEI BAITA DE SUB CODRU, JUDETUL MARAMURES”.
-“EXTINDERE RETELE DE APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITĂȚILE BĂIȚA DE SUB CODRU ȘI URMENIȘ - COMUNA BAITA DE SUB
CODRU, JUDETUL MARAMURES”

,în   următoarea componenţă ;
1.  POP  TRAIAN -VICEPRIMAR-

reprezentant al  investitorului -Preşedinte  Comisie-
2. VANCA  VALENTIN - CONSILIER-

reprezentant al autorităţii publice locale -Membru-
3. MĂRIEŞ IONEL -inginer constructor -Membru
4. POP IOAN -Ing. Instalații  Sc AMBIENT SRL -Membru
5. PETRUTIU ALEXANDRU -Ing.-constructor -Membru

Articolul 2. Pentru redactarea  procesului verbal de recepție și întocmirea tuturor documentelor   comisiei de
recepție a lucrărilor se numește ca secretar al comisiei domnul  ANDREICA ZAMFIR -ing. constructor – diriginte şantier-.

Articolul 3. Deasemenea în vederea recepţionării lucrărilor,vor fi învitaţi  domnii
1. BALACZ  TIBERIU -reprezentant proiectant
2. IUHAS IOAN -reprezentant constructor
Articolul 4. 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.
- Sc AMBIENT .SRL
- Membrilor comisiei.

PRIMAR

DUMUTA  AUREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ   TRAIAN
la 28.09. 2016
Nr.54



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul
’’EXTINDEREA RETELEI DE APA POTABILA IN LOCALITATILE BAITA DE SUB CODRU SI
URMENIS”

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.44 litera C aliniatul 1 din PROCEDURA de autorizare a diriginţilor de şantier
aprobata prin ORDIN nr. 1496 din 13 mai 2011 a MDRT.

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 la terminarea lucrărilor  privind obiectivul’’EXTINDEREA RETELEI
DE APA POTABILA IN LOCALITATILE BAITA DE SUB CODRU SI URMENIS’’,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. MĂRIEŞ IONEL -inginer constructor -Membru
5. DAVID TIBERIU -Ing. -Inspector în construcții-rep.ISC Maramureș -Membru
6. PETRUTIU ALEXANDRU -Ing.-constructor -Membru

Articolul 2. Pentru redactarea  procesului verbal de recepție și întocmirea tuturor documentelor   comisiei de
recepție a lucrărilor se numește ca secretar al comisiei domnul  ANDREICA ZAMFIR -ing. constructor – diriginte şantier-.

Articolul 3. Deasemenea în vederea recepţionării lucrărilor,vor fi învitaţi  domnii
1. BALACZ  TIBERIU -reprezentant proiectant
2. IUHAS IOAN -reprezentant constructor
Articolul 4. 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.
- ISC MARAMURES.
- Membrilor comisiei.

PRIMAR

DUMUTA  AUREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

Băiţa de sub Codru DRAGOŞ   TRAIAN
la 19.04. 2016
Nr.27



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la acordarea unui ajutor de înmormântare

Având în vedere cererea domnului LINGURAR GHEORGHE din localitatea
UMENIȘ nr. 147,comuna Băița de sub Codru,înregistra tă sub nr. 144/26.01.2016 și documentele
atașate, prin care solicită acordarea unui ajutor de înmormântare ca urmare a decesului surorii sale
Linguar Maria cu ultimul domiciliu în localitatea URMENIȘ nr. 94-beneficiară  a prevederilor
Legii nr. 416/2001,privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile art.28 aliniatul 4-5 din legea nr. 416/2001,privind
venitul minim garantat și a prevederilor art 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
416/2001,privind venitul minim garantat , norme aprobate prin HGR nr. 50 din 19 ianuarie 2011.

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

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă plata  unui ajutor de înmormântare  în sumă de 1020 lei ca
urmare a decesului  numitei LINGURAR MARIA- cu ultimul domiciliu în localitatea  Urmeniș nr.
94-beneficiară  venitului minim garantat.

Articolul 2. Plata ajutorului de înmormântare se suportă din bugetul local și sa
stabilit pe baza documentelor prezentate de către  solicitant

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil.
- Compartimentului  de asistență socială.
- Domnului LINGURAR GHEORGHE-Urmeniș nr. 147. .

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
pentru legalitate

Secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 27.12.2016.
Nr. 81



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la aprobarea beneficiarilor de stimulente educationale

Având în vedere cererile depuse in vederea obtinerii unor stimultente educationale , in
perioada 7 martie 23 martie 2016,de catre solicitantii inscrisi in borderoul anexat;

Avand in vedere situatia prezentei copilor prescolari  la program,prezentata de catre
Scoala Gimnaziala Baita de sub Codru,pentru luna februarie 2016;

Avand in vedere prevederile legii nr.248/2015 ,privind stimularea participarii in
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate ,a prevederilor art.13-15 din
Normele Metodologice de ap,licare a L.248/2015,aprobate oprin HGR.15/2016;

In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 literele ”c şi e”, a
art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare;.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1.Se aproba acordarea unui numar de 12 stimulentelor scolare persoanelor
solicitante,inscrise in borderoul anexat.

Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează doamna
POP LUCICA-din cadrul compartimentului de asistenta sociala..

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar- contabil
- Compartimentului  de asistenta sociala
- Beneficiarilor de stimulente educationale

PRIMAR

DUMUŢA  AUREL

AVIZAT
Secretarul comunei

TRAIAN   DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru .
La 23.03.2016.
Nr.25



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

privind inventarierea elementelor de natura activelor ,datoriilor şi capitalurilor,
la sfârşitul anului 2016

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 63 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 elementelor de natura
activelor ,datoriilor şi capitalurilor primăriei Băiţa de sub Codru la sfîrșitul anului 2016,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  TRAIAN viceprimar 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  TRAIAN VICEPRIMAR
2. DUMUŢA MARIA referent

Gestionar  RUS   CRISTELUŢA



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

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. 2861/2009.

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 ; 14-15 - decembrie

2. „ Casa „ , materiale şi rechizite de la Primăria comunei; 16 - decembrie
3. Biblioteca comunală 17-18 - decembrie
4.  Materiale PSI 18 - 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  10  DECEMBRIE   2015
Nr. 92



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 aprilie 2016, ora 9.00.

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 hotarâre cu privire la aprobarea inchirierii unor suprafete de pasune,
detinatorilor de animale din comuna.

2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  utilizării conductei de polietilenă, aflat  în
gestiunea primăriei ,pentru diverse lucrării de alimentare cu apă executate în regie proprie, la unele
instituții din comună,pe pășuni comunale,precum și la unele fântînii publice din comună.

3.Întrebării şi interpelări.
4.Probleme curente
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 22.04.2016. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.29



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  31 august 2016, ora 9.00.

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 hotarâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2016.
2.Proiect de hotarâre cu privire la stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru

consiliul local și primăria comunei BĂIȚA DE SUB CODRU.
3.Întrebării şi interpelări.
4.Probleme curente
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 25.08.2016. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.49



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  21 decembrie 2016, ora 9.00.

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 hotarâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2016.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  organizării rețelei școlare a instituţilor de

învăţământ din comună  pentru anul școlar 2017-2018
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei şi a  statului de funcţii pentru

aparatul de specialitate al primarului şi al instituţiilor publice din subordinea Consiliului local  al comunei
BĂIŢA DE SUB CODRU.

4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei Băița de sub Codru pentru anul 2017

5.Întrebării şi interpelări.
6.Probleme curente
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 15.12.2016. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.80



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  26 februarie 2016, ora 9.00.

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 hotarâre cu privire la însușirea de către Consiliul  local al comunei Băița de sub
Codru,a inventarului domeniului public și privat al comunei.

2. Proiect de hotarăre cu privire la aprobarea  utilizării unei cantități de material  lemnos,
provenit din  pădurea proprietate publică a comunei,care nu a fost valorificat prin vânzare, pentru unele
nevoi personale.

3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  utilizării conductei de polietilenă, aflat  în
gestiunea primăriei ,pentru diverse lucrării de alimentare cu apă executate în regie proprie, la unele instituții
din comună,pe pășuni comunale,precum și la unele fântînii publice din comună.

4.Întrebării şi interpelări.
5.Probleme curente
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 19.02.2016. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.17



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 ianuarie  2016, ora 9.00.

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 hotarâre cu privire la aprobarea noilor Indicatori  Tehnico-Economici ai
Proiectului Tehnic pentru obiectivul  „Reabilitarea şi modernizarea drumului comunal  90 A ” Băiţa de sub
Codru-Băseşti”

2. Proiect de hotarâre   cu privire la aprobarea organizării rețelei școlare a instituţilor de
învăţământ din comună,  pentru anul școlar 2016-2017

3. Proiect de hotarâre   cu privire la aprobarea  exploatării unei cantităţii de lemn din pădurea
comunei şi alocării  din bugetul local a unei sume  în vederea achitării contravalorii unor materiale  de
construcţie  necesare  refacerii unei anexe gospodărești  în localitatea   Băița de sub Codru  nr.476 ,distrusă
în urma unui incendiu.

4.Proiect de hotarâre cu privire la adoptarea bugetului local pe anul 2016.
5.Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea  numărului asistenţilor  personali ai   persoanelor

cu  handicap pe anul 2016 ,precum și a celor care au optat pentru indemnizație.
6. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe

anul 2016.
7. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local

pe anul 2016 pentru repartizarea orelor de munca in vederea aplicarii Legii nr.416/2001, modificata
si completata de Legea nr.276/2010

8.Întrebării şi interpelări.
9.Probleme curente
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 22.01.2016. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.4





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 iulie 2016, ora 9.00.

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 hotarâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al
comunei BĂIŢA DE SUB CODRU , ca membru in Adunarea Generala a ADI-Maramures, pentru
mandatul 2012 – 2016

2.Întrebării şi interpelări.
3.Probleme curente
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 22.07.2016. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.43



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  26 mai 2016, ora 9.00.

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 hotarâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2016.
2. Proiect de hotarâre   cu privire la aprobarea pretului materialului lemnos,pus in valoare

pana la aceasta data din fondul forestier proprietate a UAT Baita de sub Codru,in vederea  valorificarii si
modul de valorificare;

3.Întrebării şi interpelări.
4.Probleme curente
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 20.05.2016. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr37



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 -marti- 29 martie 2016, ora 9.00.

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 hotarâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Baita de sub Codru
pe anul 2016.

2.Proiect de hotarâre cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
aprilie-mai- iunie 2016.

3.Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de inchidere a exercitiului financiar,
pentru anul 2015.

4.Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor de
stimulente educationale.

5. Raport al primarului comunei privind situaţia gestionării bunurilor din domeniul public şi
privat al comunei în anul 2015 .

6.Raport al primarului comunei cu privire la starea  economică,socială și de mediu  a
comunei Băiţa de sub Codru la finele anului 2015

7. Raport al viceprimarului comunei cu privire la  activitatea desfășurată în cursul anului
2015.

8.Întrebării şi interpelări.
9.Probleme curente
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 23.03.2016. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.24



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 noiembrie 2016, ora 9.00.

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 hotarâre cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal
2017.

2. Proiect de hotarâre cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3
luni decembrie 2016-ianuarie,februarie- 2017.

3.Întrebării şi interpelări.
4.Probleme curente
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 18.10.2016. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.75



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  31  octombrie 2016, ora 9.00.

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 hotarâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2016.
2.Întrebării şi interpelări.
3.Probleme curente
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 26.10.2016. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.63



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 29 septembrie 2016, ora 9.00.

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 hotarâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2016.
2.Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea instrumentarea,implementarea și aprobarea

indicatorilor tehnico-economici în vederea întocmirii  studiului de fezabilitate pentru  lucrării de reabilitare
și modernizare străzi și ulițe în localitatea URMENIȘ,comuna Băița de sub Codru ,județul Maramureș

3.Întrebării şi interpelări.
4.Probleme curente
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 23.09.2016. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr.50



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la asigurarea personalului tehnic auxiliar de pe lângă birourile electorale

constituite pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, de la 6 iunie 2016.

Pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de deplină ordine şi siguranţă a
scrutinului de la 6 iunie 2016 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale ;

Având în vedere prevederile articolelor 112 aliniatul 3  si 121 din  Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale ,cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul  articolelor 63 alineat 1 litera „a” ,  alineat 2 al aceluiaşi articol , art.64
, art.68 ,precum 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 ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :
Articolul 1. Se numesc ca personal tehnic auxiliar pe lângă Biroul electoral al

Circumscripţiei comunale nr. 17 Băiţa de sub Codru ,următorii:

1. RUS CRISTELUTA IULIANA-Inspector - in calitate de INFORMATICIAN
2. SABOU FLORICA -Guard
3. POP PINTEA -pensionar
4. MARINCA TRAIAN -pensionar
5.ZAH ANCA-MARIOARA -salariata
Articolul 2. Se numesc ca personal tehnic auxiliar pe lângă Biroul electoral al

Secţiei de votare nr. 230 Băiţa de sub Codru următorii :
1. DUMUTA MARIN Fochist şcoală
2. PINTEAN LENUŢA Personal de serviciu şcoală.

Articolul 3. Se numeşte ca personal tehnic auxiliar pe lângă Biroul electoral al
Secţiei de votare nr. 231 Urmeniş ,doamna DRAGOMIR ANAMARIA-DANA -persomnal de
serviciu :

Articolul 4. Personalul tehnic auxiliar numit pe lângă biroul electoral al
circumscripţiei comunale cât şi cel de pe lîngă birourile secţiilor de votare, beneficiază de o
indemnizaţie pentru fiecare zi lucrată în această activitate pe baza fişei de prezenţă întocmită de
preşedintele biroului electoral de circumscripţie,în sumă de 65 lei/zi.

Articolul 5. În zilele de activitate se asigură pentru personalul tehnic auxiliar
băuturi răcoritoare, cafea şi gustări în limita sumei de 10 lei de persoană .

Articolul 6. Prezenta dispoziţie  se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Circumscripţie electorale  comunale.
- Birourilor electorale ale secţiilor de votare
- Personalului numit

PRIMAR

DUMUTA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 19.04. 2016. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS
Nr.28.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la inlocuirea unei persoane desemnate ca personal tehnic auxiliar de pe lângă biroul
electoral de circuscripție, pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, de la 6 iunie

2016.

Ca urmare a solicitării domnului POP PINTEA ,desemnat prin dispoziția nr.
28/19.04.2016, a primarului comunei Băița de sub Codru , personal tehnic auxiliar pe lîngă biroul
electoral de circumscripție nr. 17 Băi ța de sub Codru,prin care solicită înlocuirea sa din această
calitate,deoarece a fost desemnat în funcția de  presedinte al secției de votare nr. 8 BAIA MARE;

Având în vedere prevederile articolelor 112 aliniatul 3  si 121 din  Legea nr. 115/2015
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale ,cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul  articolelor 63 alineat 1 litera „a” ,  alineat 2 al aceluiaşi articol , art.64 ,
art.68 ,precum 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 ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Din data de 24 mai 2016, încetează activitatea domnului POP PINTEA ca personal
tehnic auxiliar pe lângă Biroul electoral al Circumscripţiei comunale nr. 17 Băiţa de sub Codru ,în
locul său fiind desemnată ca personal tehnic auxiliar, doamna COVACI ALEXANDRA-IOANA-
studentă,noua componență a personalului tehnic auxiliar fiind următoarea;

1. RUS CRISTELUTA IULIANA -Inspector - in calitate de INFORMATICIAN
2. SABOU FLORICA -Guard
3. COVACI ALEXANDRA-IOANA -Studentă
4. MARINCA TRAIAN -pensionar
5.ZAH ANCA-MARIOARA -salariata

Articolul 2. Personalul tehnic auxiliar numit pe lângă biroul electoral al circumscripţiei
comunale, beneficiază de o indemnizaţie pentru fiecare zi lucrată în această activitate pe baza fişei de
prezenţă întocmită de preşedintele biroului electoral de circumscripţie,în sumă de 65 lei/zi.

Articolul 3. În zilele de activitate se asigură pentru personalul tehnic auxiliar  băuturi
răcoritoare, cafea şi gustări în limita sumei de 10 lei de persoană .

Articolul 4. Prezenta dispoziţie  se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Circumscripţie electorale  comunale.
- Birourilor electorale ale secţiilor de votare
- Personalului numit

PRIMAR

DUMUTA   AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 25.05. 2016. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS
Nr.38.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată în funcţia de
muncitor necalificat a domnului PUSTAI GHEORGHE-IONEL

Având în vedere prevederile HGR nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Având in vedere Raportul final înregistrat sub numărul 1997/17.10.2016,  al concursului, prin care s-a declarat
“ADMIS”  candidatul PUSTAI GHEORGHE-IONEL , pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie ,  in cadrul compartimentul
de gospodărire comunală –intreținere rețea apă- din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Băița de sub Codru , judeţul
Maramureș;

Având în vedere prevederile Legii nr.284/2010-lege- cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice,a prevederile  HGR nr. 1017 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
începând cu data de 1 mai 2016 și a  prevedrilor Legii nr. 293 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

Având în vedere prevederile art. 12 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 18.10.2016 domnul  PUSTAI GHEORGHE-IONEL din
localitatea   URMENIȘ nr. 86 se încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată, în funcţia de muncitor
necalificat  (întreținere rețea apă)  în compartimentului de gospodărire comunală din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei  Băița de sub Codru , judeţul Maramureș;

Articolul 2. Salariul de încadrare a  domnului PUSTAI GHEORGHE-IONEL se stabileşte la
nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2016 ,în sumă de 1250 lei .

Articolul 3. Prezenta dispoziție se comunică :
-Instirtuției Prefectului judeţului Maramureş
-Domnului PUSTAI GHEORGHE IONEL –URMENIȘ nr. 86.
-Compartimentului financiar -contabil.
-Compartimentului de resurse- umane

PRIMAR

DUMUȚA   AUREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La 17.10.2010.
Nr.60 .



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

privind încetarea de drept a raportului de serviciu ,al doamnei
POP AURICA,

funcţionar public de execuţie în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Băiţa de sub Codru

Având în vedere cererea nr.136 /25.01.2016 a doamnei , POP AURICA -“INSPECTOR”,grad
profesional asistent(III),prin care solicită încetarea raportului de serviciu , ca urmare a depunerii dosarului
de pensionare pe caz de invaliditate, începand cu data de 25.01.2016;

Având in vedere  decizia nr.190./25.01.2016 a Cobinetului de Expertiză Medicală a Capacității
de muncă ,privind încadrarea doamnei POP AURICA -“INSPECTOR”,grad profesional asistent(III),în
gradul III de invaliditate;

Având în vedere prevederile art. 68 alin.1 litera c din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice ;

Având în vedere prevederile art. 97  lit.”a” , art. 98  alin. 2 și art. 99 alșin.1  lit.”f” din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;

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 data de 25.01.2016 , încetează de drept raportul de serviciu
a doamnei , POP AURICA , având funcţia publică de  execuţie  clasa I “INSPECTOR”,grad profesional
asistent(III), clasa 27 de din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei ,ca urmare a
pensionării  pe caz de  invaliditate .

Articolul 2. La încetarea raportului de serviciu doamna are îndatorirea să predea
lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu , precum şi
obligaţia depunerii declaraţiei de avere şi de interese , în condiţiile legii.

Articolul 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează,
domnul DRAGOŞ TRAIANsecretarul comunei.

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

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului resurse-umane
- Compartimentului financiar- contabil
- Doamnei POP AURICA
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

PRIMAR

DUMUTA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 25.01.2016. Secretarul comunei
Nr.5 . Traian Dragos





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la încetarea contractului de muncă încheiat pe perioadă
nedeterminată în funcţia de muncitor necalificat a domnului

COVACI ADRIAN -LUCIAN

Având în vedere demisia depusă de către domnul COVACI  ADRIAN –LUCIAN-
muncitor  necalifica în cadrul compartimentului de gospodărire comunală ,depusă în data de
11.08.2016,prin care solicită încetarea contractului de muncă cu aceeași dată;

Având în vedere prevederile art. 55 litera *c* art.81 aliniatul 7 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 11.08.2016 ,contractul de muncă a domnul
COVACI ADRIAN-LUCIAN din localitatea Băița de sub Codru nr. 117 , îndeplinind pînă la
această data funcția de muncitor necalificat în cadrul compartimentului de gospodărire comunală
,încetează ca urmare demisiei depuse.

Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează domnul
Dragoş Traian – secretarul comunei

Articolul 3. Prezenta dispoziție se comunică :
-Instituției Prefectului judeţului Maramureş
-Domnului COVACI   ADRIAN-LUCIAN –Băiţa de sub Codru nr. 117.
-Compartimentului financiar -contabil.
-Compartimentului de resurse- umane

PRIMAR

DUMUȚA   AUREL

Avizat
pentru legalitate

SECRETAR
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La 12.08.2016.
Nr.47.



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

D I S P O Z I Ţ I E

privind numirea in funcţia publică de execuţie INSPECTOR , clasa I, grad profesional debutant , in
compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Băița de sub Codru , judeţul  MARAMUREȘ a doamnei
BANCOȘ SIMONA-NADIA

Având in vedere prevederile art. 62, alin. 3 din Legea nr. 188/1999  privind Statutul Funcţionarilor
Publici , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;

Având in vedere prevederile art. 76 şi 77 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ,  cu modificările şi completările ulterioare;

Având in vedere Raportul final înregistrat sub numărul 1435/21.07.2016, al concursului, prin care s-a
declarat “ADMIS”  candidata BANCOȘ SIMONA -NADIA , pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de
INSPECTOR , clasa I, grad profesional debutant ,  in compartimentul de asistență socială din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei  Băița de sub Codru , judeţul Maramureș;

Având in vedere propunerea de numire in funcţia  publică  de execuţie de  inspector,  clasa I, grad
profesional debutant ,  in compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Băița de sub Codru , judeţul Maramureș , a doamnei BANCOȘ SIMONA-NADIA ,
propunere facută de domnul DRAGOȘ  TRAIAN – secretarul comunei  Băița de sub Codru , judeţul
Maramureș ;

Având in vedere prevederile ORDONANŢEI nr. 9 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor
drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte
drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul
2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru
funcţionarii publici în anul 2008

Având in vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice , cu modificările şi completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 63 , alin. 1 , lit.”d” si alin. 5 , lit.”e” , art. 68 , alin.  şi art. 115 , alin. ,
lit.”a”  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale , republicată ,  cu modificările şi completările
ulterioare ,

Primarul comunei  Băița de sub Codru , judeţul  Maramures;

D I S P U N E  :

Art.1. - Începând cu data de 01.08.2016 , se numeşte  in funcţia publică de execuţie de Inspector ,
clasa I, grad profesional debutant , clasa de salarizare 24 coeficient de ierarhizare 1,77 .

Pentru vechimea în muncă ,respectiv gradația 5, se adaugă cele 9 clase de salarizare
corespunzătoare transelor de vechime în muncă,clasa de salarizare 33 și coeficient de ierarhizare de 2,20, în
compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Băița de sub
Codru , judeţul Maramureș , a doamnei BANCOȘ SIMONA-NADIA.



Art.2. - Cu aceeaşi dată se stabilesc drepturile salariale corespunzătoare funcţiei publice pentru
doamna BANCOȘ SIMONA-NADIA , care va beneficia de un salariu de bază brut în cuantum de 1250
lei/lună, la care se adaugă sporul de condiții vătămătoare în procent de 15% și în sumă de 188 lei.

Total drepturii salariale 1438 lei.
Art.3. - Fişa postului este anexată la prezenta dispoziţie.
Art.4. -Prezenta dispoziţie poate fi contestată in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004

privind contenciosul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare .
Art.5. -Secretarul comunei Băița de sub Codru , judeţul Maramureș , va duce la îndeplinire prevederile

prezentei dispoziţii.
Art.6. -Prezenta dispoziţie se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil.
- Doamnei BANCOS SIMONA-NADIA.
- A.N.F.P. Bucureşti

PRIMAR

DUMUŢA AUREL

AVIZAT
pentru legalitate

secretarul comunei
TRAIAN   DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 29.07.2016.

Nr. 44



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la promovarea în grad profesional superior față de  cel deținut anterior,a doamnei
RUS CRISTELUŢA-IULIANA,funcționar public de execuție în cadrul compartimentului impozite și taxe

Având în vedere:
- prevederile art.64 din legea nr.188/1999,cu noduificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.125 din HGR.nr. 611/2008,cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul final înregistrat sub numărul 1435/21.07.2016,   prinvind rezultatele examenului de promovare în

grad superior  față de cel deținut anterior promovării,organizat în data de 14 iulie 2016;
-referatul nr.1478 întocmit de către secretarul comunei Băița de sub Codru,domnul DRAGOȘ TRAIAN
Având în vedere prevederile legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului  plătit din

fonduri publice și a HGR.nr.1017 /2015 cu privire la stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată incepand cu
1mai 2016;

Având in vedere prevederile ORDONANŢEI nr. 9 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici
până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale 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 01.08.2016,doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA-funcţionar public de
execuție -clasa I “INSPECTOR”,grad profesional asistent, clasa 27 coeficient de ierarhizare 1.90 ,promovează în grad
profesional principal clasa de salarizare 33 coeficient de salarizare 2,20.

Pentru vechimea în muncă ,respectiv gradația 4 , se adaugă cele 8 clase de salarizare
corespunzătoare transelor de vechime în muncă,noua clasa de salarizare este 41iar coeficientul de ierarhizare de 2,69.

Articolul 2. Cu aceeaşi dată se stabilesc drepturile salariale corespunzătoare funcţiei publice pentru
doamna RUS CRISTELUŢA-IULIANA , care va beneficia de un salariu de bază brut în cuantum de 1352 lei/lună, la care se
adaugă sporul de condiții vătămătoare în procent de 15% și în sumă de 203 lei.

Total drepturii salariale 1555 lei.
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
- ANFP  BUCURESTI

PRIMAR

DUMUTA AUREL

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 09 .08.2016. Secretarul comunei
Nr. 46. Traian Dragos
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