ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea contractului de asociere cu comuna Băseşti pentru servicii de stingere
a incendiilor
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 60/1997
In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 literele “ l” şi a art. 28 din Legea
nr. 69/1991 a administraţiei publice locale republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76
din 13 aprilie 1996 ;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Articolul 1. Se aprobă contractarea cu Serviciul Public de Pompieri al comunei
Băseşti dotat cu autospecială a serviciilor de intervenţie la stingerea incendiilor pe teritoriul
comunei Băiţa de sub Codru. Valoarea prestaţiei se stabileşte la 15.000.000 lei anual adică
1.250.000 lei lunar.
Articolul 2. Incheierea contractului în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre se
va face de către primarul comunei pentru 2 luni din anul 2000 şi anul 2001
Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
Petran Aurel
Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru 24 octombrie 2000
Nr 39

ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea investiiilor ce se propune a fi realizate
În comuna Băiţa de sub Codru“
Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 a Finanţelor publice locale;
In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ m” şi a art. 28 din Legea nr. 69/1991 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din 13 aprilie
1996 ;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Articolul 1. Se aprobă lista investiţiilor propuse a se realiza în perioada 20002003 în comuna Băiţa de sub Codru după cum urmează :
1. Alimentare cu apă a localităţii Băiţa de sub Codru
2. Infiinţare de distribuţii gaze naturale în localitatea Urmeniş
3. Infiinţare de distribuţii gaze naturale în localitatea Băiţa de sub Codru
4. Consolidare drum comunal D.C. 90 Băiţa de sub Codru – Băseşti
5. Alimentare cu apă a localităţii Urmeniş.
Articolul 2. Investitiile cuprinse în prezenta listă se vor înscrie în programele
anuale de investiţii în limita fondurilor ce se asigură.
Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Direcţiei de Urbanism Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
POP DUMITRU

Băiţa de sub Codru 3 iulie 2000
Nr. 24

Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA
CONSILIUL LOCAL

ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea aderarii comunei …….la
“Asociatia Comunelor din Romania”
In termeiul prevederilor art.38 litera “y” precum şi a art. 46 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale publicată în Monitorul Oficial al României nr 204 din
23 aprilie 2001;
Consiliul local al comunei ……., judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Articolul 1. Se aprobă asocierea comunei ….. la “Asociatia Comunelor din
Romania si la Filiala judetului Maramures a acestei asociatii.
Articolul 2.Reprezentarea comunei in asociatie se face de catre primar sau in lipsa
acestuia de catre viceprimar ori de catre consilierul imputernicit de consiliul local.
Articolul 3 Cotizatiile anuale ce se datoreaza de catre comuna pentru participarea
la sociatie se inscriu si se suporta din bugetul local al comunei de la capitolul “ Autoritati publice
“
Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Asociatiei Comunelor din Romania

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

Contrasemnat
SECRETAR

Localitatea
la
Nr.

1

ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la indexarea în funcţie de rata inflaţiei a taxelor de timbru extrajudiciare
ce se fac venituri la bugetul local
Având în vedere indicele inflaţiei de 42,9 % înregistrat în perioada 01.11.1999 – 31.10.
2000 comunicat de Direcţia judeţeană de statistică
Având în vedere Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ f” şi a art. 28 din Legea
nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din
13 aprilie 1996 ;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Taxele extrajudiciare de timbru pentru eliberarea certificatelor de orice fel
eliberate de Primăria comunei Băiţa de sub Codru se indexează în medie cu 42,9 % şi se stabilesc
la următoarele niveluri:
1. Eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se
atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelora pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de
timbru mai mare
2100 lei
2. Eliberarea certificatelor de producători agricoli
5000 lei
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
a. pentru animale sub 2 ani
2100 lei
b. pentru animale peste 2 ani
4300 lei
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor în biletele
de proprietate.
a. pentru animale sub 2 ani
8500
b. pentru animale peste 2 ani
21000 lei
5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală
21000 lei
6, Inregistrarea la cerere în actele de stare civilă a schimbării numelui
şi a sexului
64000 lei
7. Inregistrarea la cerere în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
4300 lei
8. Transcrierea la cerere în registrele de stare civilă române, a actelor
de stare civilă întocmite de autorităţile străine.
4300 lei
9. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară , la cerere, a actelor de stare
civilă
4300 Lei
10. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,
sustrase, distruse sau deteriorate.
4300 lei
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Art. 2. Taxele stabilite potrivit articolelor 1 se fac venit la bugetul local şi se aplică
începând cu data de 1 ianuarie 2001
Art. 3. Incasarea taxelor extrajudiciare de timbru stabilite prin prezenta hotărâre se
face pe bază de chitanţă de către funcţionarii primăriei abilitaţi să elibereze actele sau să
îndeplinească prestaţiile respective ori de caseria Primăriei Băiţa de sub Codru.
Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
BENCIU VASILE
Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru la 28 noiembrie 2000
Nr.43

1

ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la indexarea pentru anul 2001 a impozitelor şi taxelor locale
în funcţie de rata inflaţiei
Având în vedere prevederile art . 58 din Legea nr . 27/1994 completată şi
modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 62 /1998 şi Ordonanţa de urgenţă nr. 15/1999 .
Având în vedere creşterea cu 142.9% a indicelui de creştere a preţurilor de consum (
indicele inflaţiei ) pe perioada 01.11.1999 – 31.10.2000 , comunicat de Direcţia Judeţeană de
Statitstică ;
In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ f” şi a art. 28 din Legea
nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din
13 aprilie 1996 ;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Valorile pe metru pătrat a clădirilor şi altor construcţii pe baza cărora se

calculează impozitul pe clădiri se indexează în medie cu 142.9 % şi sunt următoarele :
Nr.
Crt.

Felul şi destinaţia clădirilor
şi a altor construcţii impozabile

1. Clădiri
a. cu pereţi sau cadre din beton armat
b. cu pereţi din cărămidă arsă piatră
naturală sau alte materiale fără
cadre din beton armat
cu pereţii din lemn , cărămidă nearsă
vălătuci, paiantă sau alte materiale
asemănătoare
2. Construcţii anexe
- situate înafara corpului pricipal al clădirii
a. cu pereţi din cărămidă arsă, piatră,
beton şi din alte materiale asemănătoare
b. cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă
paiantă, vălătuci, etc.

Valoarea impozabilă lei/mp.
Cu instalaţii de apă Fără instalaţii de apă
canalizare electrice canalizare electrice
de încălzire
de încălzire
6.400.000

4.500.000

4.700.000

2.700.000

1.300.000

850.000

850.000

650.000

650.000

430.000
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3. Pentru locuinţe situate la subsol sau mansardă - valoarea reprezintă 75% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri.
4. Pentru spaţiile cu altă destinaţie situate în
- valoarea reprezintă 50% din valoarea corespunsubsolul clădirii
zătoare fiecărei grupe de clădiri.
Notă . Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate după cum
urmează :
- înainte de 1950
-reducere 15 %
- între anii 1951-1977
-reducere 5 %
Art. 2 Impozitul pe teren situat în perimetrul construibil al localităţilor se indexează
în medie cu 142.9% şi se stabileşte în sumă fixă pe metru pătrat diferenţiat pe zone după cum
urmează :
Zona A
250 lei
Zona B
150 lei.
Art. 3. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică , care aparţin
contribuabililor se indexează în medie cu 142.9 % şi se stabileşte în funcţie de capacitatea
cilindrică a motorului , pentru fiecare 500 cmc. sau fracţiune de capacitate de 500 cmc , după cum
urmează :
Tip autovehicol
lei/an
- autoturisme
77000
-autobuze, autocare, microbuze,
autocamioane de orice fel
155000
- autotrenuri de orice fel
178000
-tractoare înmatriculate în
evidenţa org. de poliţie
103000
-motociclete, motorete, scutere
38500
-biciclete şi tricicluri cu motor
28500
Pentru remorci de orice fel , semiremorci şi rulote , aparţinând contribuabililor ,
taxele anuale se stabilesc în funcţie de capacitatea acestora , astfel :
Capacitatea
Lei/an
- până la o tonă inclusiv
77000
- între 1-3 tone inclusiv
257000
- între 3-5 tone inclusiv
385000
- peste 5 tone
488000
Art. 4 Taxa pentru tractoarele deţinute de contribuabili şi remorcile tractate de
acestea pentru care nu se achită taxele stabilite în baza art. 20 din Legea 27/1994 se indexează cu
142.9% şi se stabileşte în funcţie de capacitate după cum urmează:
500 cmc sau fracţiune
a. Tractoare
64000 lei
b. Remorci
Capacitatea
lei /an
Până la o tonă inclusiv
42000
1-3 tone inclusiv
160000
3-5 tone inclusiv
214000
peste 5 tone
268000
Art. 5. Taxele în sumă fixă pentru eliberarea certificatelor , avizelor şi autorizaţiilor
în domeniul construcţiilor se indexează cu 142.9% şi se stabilesc la următoarele niveluri :
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1. Certificate de urbanism :
Suprafaţa asupra cărora se solicită certificatul

Taxa lei

Până la 150 mp
Până la 250 mp
Până la 500 mp
Până la 750 mp
Până la 1000 mp
Peste 1000 mp

21000
26000
37000
42000
53000
53000+78 lei/mp
pentru suprafeţele ce depăşesc 1000 mp
2. Autorizarea de foraje şi excavări , necesare studiilor geotehnice , ridicărilor
topografice , exploatărilor de carieră, balastierelor , sondelor de gaze şi petrol ,
precum şi altor exploatări pentru fiecare mp.
64000 lei
3. Autorizarea construcţiilor cu caracter provizoriu : chioşcuri , tonete , cabine ,
spaţii de expunere situate pe căile de acces şi în spaţiile publice , precum şi
pentru amplasarea corpurilor şi panourilor de afişaj şi a firmelor şi reclamaelor
se stabilesc după cum urmează :
Pentru fiecare mp.
64000 lei
4. Autorizaţiile pentru lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de
apă , canalizare , gaze , termice , energie electrică şi telefonie :
Pentru fiecare instalaţie
64.000 lei
5. Avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului
483.000 lei
6. Certificat nomenclatură stradală şi adresă
64.000 lei
Art. 4. Taxa de eliberare a autorizaţiilor de orice fel – cu excepţia celor din domeniul
construcţiilor , precum şi viza anuală a acestora se indexează cu 142.9% şi sunt următoarele :
A. Autorizaţii de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora :
a. pentru meseriaşi , cărăuşi
75.000 lei
b. pentru cazane de fabricat rachiu
105.000 lei
c. pentru liber profesionişti
215.000 lei
d. Pentru mori , prese de ulei , darace
320.000 lei
e. Pentru alte activităţi neprevăzute mai sus
425.000 lei
B. Alte lucrări
a. copii heliografice de planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri ,
deţinute de consiliile locale , de fiecare mp de plan:
- la scara 1/500
215.000 lei
- la scara 1/1000
320.000 lei
- la scara 1/2000
425.000 lei
b. eliberarea sau viza anuală a autorizaţiilor ce dau drerptul de a executa
proiecte :
320.000 lei
Art. 6. Taxele pentru folosirea mijloacelor de publicitate , afişaj şi reclamă se
indexează cu 142.9% şi se stabilesc la următoarele niveluri :
- pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii
lei / mp sau fracţiune de mp.
257.000
Art. 7. Taxele pentru folosirea temporară a unor locuri publice se indexează cu 142.9
% şi se stabilesc la următoarele niveluri :
- taxa pentru vânzarea produselor direct din
autovehicole
35000 lei/zi
- taxa pentru vânzarea de produse de către
comercianţii ambulanţi
35000 lei /zi
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-

taxa pentru ocuparea unor locuri publice
necesare vânzării obiectelor de ocazie
35000 lei/zi
Art. 8. Taxele pentru deţinerea în proprietate sau folosinţă a unor utilaje destinate să
funcţioneze în scopul producerii de venit se indexează cu 142.9% şi se stabilesc la următoarele
niveluri :
a. taxa pentru deţinere de cazane de fabricat rachiu
320.000 lei
b. Taxa pentru deţinerea de prese de ulei
320.000 lei
c. Mori de cereale cu piatră
160.000 lei
d. Mori de cereale cu ciocănele
160.000 lei
e. Ferăstraie circulare
320.000 lei
f. Ferăstraie cu panglică (gatere mobile)
320.000 lei
g. Frăstraie cu panglică ( gatere fixe )
1.600.000 lei
Articolul 9. Amenzile pentru contravenţiile prevăzute de Legea 27/1994 se
indexează cu 142.9 % şi vor avea următoarele niveluri :
- pentru cele prevăzute de art. 52 litera a
650000- 1600000
- pentru cele prevăzute de art. 52 litera b
1600000- 6500000
Articolul 10. Impozitele şi taxele stabilite la noile niveluri prin prezenta hotărâre se
aplică începând cu data de 01.01.2001 .
Articolul 12. Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş.
- Serviciului de impozite şi taxe al comunei Băiţa de sub Codru.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
BENCIU VASILE
Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru la 28.11.2000
Nr.41
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ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la indexarea în funcţie de rata inflaţiei a taxelor percepute de primăria comunei
pentru eliberarea certificatelor de orice fel precum şi stabilirea tarifelor
pentru executarea unor prestaţii

Având în vedere prevederile art. 8 alin. 2 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele
publice locale şi art. 42 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările
ulterioare ;
Luând în considerare nivelul inflaţiei înregistrat în perioada 1.11.1999-31.10 2000
comunicat de Direcţia Judeţeană de Statistică ;
În temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ f” şi a art. 28 din Legea
nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din
13 aprilie 1996 ;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Taxele pentru eliberarea certificatelor de orice fel eliberate de Primăria

comunei Băiţa de sub Codru se indexează în medie cu 42,9% şi se stabilesc la următoarele niveluri:
1. Eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte acte prin care se atestă un
fapt sau o situaţie, cu excepţia acelora pentru care s-a stabilit plata unei taxe mai mari
7000 lei
2. Eliberarea certificatelor de producători agricoli
21200 lei
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
a. pentru animale mari ( cai vite etc.) peste 2 ani
14000 lei
b. pentru animale mari sub 2 ani
7000 lei
c. pentru porci peste 6 luni
7000 lei
d pentru toate celălalte animale
7000 lei
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor în biletele
de proprietate.
a. pentru animale mari peste 2 ani
35000 lei
b. pentru animale mari sub 2 ani
21000 lei
c. pentru toate celălalte animale
10500 lei
5. Eliberarea duplicatelor certificatelor constatatoare a stării civile
21000 lei
Art. 2. Pentru oficierea căsătoriilor înafara programului de lucru al primăriei ori în
zile nelucrătoare se stabileşte o taxă de 100.000 lei pentru o căsătorie.
Art. 3. Taxele stabilite potrivit articolelor 1 şi 2 se fac venit la bugetul local .
Art. 4. Pentru executarea de copii de pe înscrisuri la copiator solicitate de cetăţeni
sau instituţii ce nu se finanţează din bugetul local ori de alte persoane juridice , altele decât cele
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eliberate în cadrul atribuţiunilor primăriei ori pentru care s-a achitat o altă taxă se stabilesc
următoarele tarife :
Copii format A 4 pe o faţă
1.500 lei
Copii format A 4 ambele feţe
2000 lei
Copii format A5 o faţă
700 lei
Copii format A 5 ambele feţe
1500 lei
Art. 5. Pentru imprimarea la imprimantă de calculator a unor înscrisuri altele decât
cele ce decurg din atribuţiunile primăriei ori pentru care s-au plătit alte taxe , la solicitarea
persoanelor fizice sau juridice altele decât cele realizate pentru instituţiile ce se finanţează din
bugetul local se stabilesc următoarele tarife :
Format A 4 imprimare alb-negru
2000 lei
Format A 5 imprimare alb-negru
1500 lei
Format A 4 imprimare color
3500 lei
Format A 5 imprimare color
2000 lei
Art. 6. Veniturile realizate prin aplicarea dispoziţiilor articolelor 4 şi 5 din prezenta
hotărâre se varsă la bugetul local cu destinaţia “ reconstituire de fonduri la capitolul 51.02.20”
Modalităţile de încasare decontare şi evidenţiere a acestor venituri cât şi persoanele
cu atribuţiuni în acest sens se stabilesc prin dispoziţia primarului.
Art. 7. Nivelul taxelor stabilite prin prezenta hotărâre se aplică după 30 de zile de la
aducerea la cunoştinţă publică a hotărârii.
Tarifele stabilite în articolele 4 şi 5 din prezenta hotărâre se aplică de la data aducerii
la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri.
Art. 8 Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului financiar-contabil
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
BENCIU VASILE
Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru la 28 noiembrie 2000
Nr. 42

ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la modificarea , Statului de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică,
de execuţie şi de secretariat şi administrative de la primăria
Băiţa de sub Codru
Având în vedere prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de
demnitate publică ;
Având în vedere prevederile art. 12 punct 4 din Legea nr. 76/2000 de adoptare a
bugetului de stat pe anul 2000;
In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ d” şi a art. 28 din
Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României
nr. 76 din 13 aprilie 1996 ;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Articolul 1. Se modifică statul de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică de
execuţie şi administrative de la Primăria Băiţa de sub Codru
Articolul 2. Statul de funcţie aprobat este valabil cu data de 01.05.2000.
Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Compartimentului de resurse umane din Primăria comunei Băiţa de
sub Codru
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
POP DUMITRU

Băiţa de sub Codru 03.07.2000
Nr.25

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

HOTĂRÂRE

Cu privire la stabilirea nivelului pentru anul 2001 a impozitelor şi taxelor locale

Având în vedere prevederile art . 49 din Legea nr . 27/1994 completată şi
modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 62 /1998 şi Ordonanţa de urgenţă nr. 15/1999 .
In temeiul prevederilor articolului 20 alineatul 2 litera “ f” şi a art. 28 din Legea
nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 76 din
13 aprilie 1996 ;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Impozitul pe clădiri , în cazul persoanelor juridice şi a altor contribuabili

prevăzuţi în articolul 6 din Legea nr. 27/1994 se stabileşte la 1,5 % din valoarea de inventar a
clădirii înregistrată în contabilitatea acestora conform prevederilor legale în vigoare dar nu mai
mică decât valoarea care ar rezulta din aplicarea normelor prevăzute în anexa nr. 1 la lege.
Articolul 2. Celălalte impozite şi taxe locale stabilite în baza Legii nr. 27/1994 se
menţin la acelaşi nivel ca în anul 2000 urmând a fi indexate conform legii.
Articolul 3. Impozitele şi taxele stabilite la noile niveluri prin prezenta hotărâre se
aplică începând cu data de 01.01.2001 .
Articolul 4. Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş.
- Serviciului de impozite şi taxe al comunei Băiţa de sub Codru.
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ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la desemnarea consilierilor ce vor face parte din comisia de atestare pe post a
secretarului comunei Băiţa de sub Codru
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor
publici, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 82/2000;
Având în vedere prevederile art. 7 din H.G. nr. 452/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de atestare pe post ;
În temeiul prevederilor articolului 20 alineat 3 şi a articolului 28 din Legea nr.
69/1991 a administraţiei publice locale , republicată în Monitorul Oficial al României nr. 79 din 18
aprilie 1996 ;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE
Articolul 1. Se desemnează ca membrii ai comisiei pentru atestarea pe post a
secretarului comunei domnii consilieri Marinca Traian şi Vanca Aureel
Articolul 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :
Prefectului judeţului Maramureş
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MARINCA TRAIAN
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