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JUDEȚUL MARAMUREȘ
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la aprobarea Statutului comunei

BAIT A DE SUB CODRU

Având in vederea prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 5^/2002 privind 
aprobarea Startutului-Cadru al unitatii administrative-teritoriale

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ B”ș i a articolului 46 din 
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 
204 din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, județul Maramureș
HOTĂRĂȘTE:

Articolul . 1. Se aproba Statutul comunei Baita de sub Codru conform anexei la 
prezenta hotarare.

Articolul 2. Prezenta hotarare împreuna cu statutul comunei se aduce la cunoștința 
publica prin difuzarea sub forma de broșura împreuna cu regulamentul de organizare si funcționare 
a consiliului local si buletinul informative prevăzut de Legea 544/2001 privind liberul acces la 
informații de interes public , intr-un număr de minimum 50 de exemplare si punerea la dispoziție 
pentru consultare la sediul consiliului local si se comunica:

Prefectului județului Maramureș

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA 
VASILE BENCIU 

a-/

Baita de sub Codru 
la 30 martie 2003

Nr.5 o a
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; ROMANIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
COMUNA BĂIȚA DE SUB CODRU

STATUTUL COMUNEI

TITLUL I .
Comuna Băîța de sub Codru

- Date generale -

CAPITOLUL I.
Delimitarea teritoriului și a colectivităților asupra cărora se 

exercită autoritatea consiliului iocai și a primarului

Secțiunea I
Denumirea comunei și statutul juridic ai acesteia

Comuna are numele de „ Băîța de sub Codru „ nume comun și 
pentru localitatea de reședință .

Denumirea actuală a comunei datează de ia 17 februarie 1968 , 
dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului României. Până la acea dată satul de reședință și 
comuna au fost cunoscute sub denumirea de „ Bă ița „ cu varianta în limba 
maghiară „ Mossobanya" și Kiss Banya".

Denumirea localității este dată de existența în secolele XV-XIX a 
unei activități de exploatare a aurului în Codrul Băiței, a căror urme atât 
materiale cât și de toponimie sunt cunoscute și astăzi.

Schimbarea denumirii comunei din „ Băița „ în Băița de sub Codru 
a fost determinată de existența pe teritoriul județului Maramureș a două 
localități cu denumirea „ Băița" ,cea de-a doua în componența comunei Tăuți 
Măgherăuș, motivată și de faptul că în mod obișnuit pentru diferențierea celor 
două localități ni se atribuia frecevent terminația : „ de sub Codru „

Comuna Băița de sub Codru este persoană juridică de drept 
public, având capacitate juridică deplină. Exercitarea drepturilor și îndeplinirea 
obligațiilor ce revin comunei ca persoană juridică de drept civil , precum și 
reprezentarea acesteia în raport cu alte autorități , persoane fizice sau juridice 
, precum și în fața instanțelor de judecată se asigură de primar.
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Secțiunea a H-a
Situare geografică ,teritoriul administrativ și localitățile componente

Comuna Băița de sub Codru se află situată în zona de sud-vest a 
județului , la circa 50 km de reședința de județ - Baia Mare - , în zona etno- 
geografică cunoscută sub denumirea de „ Țara Codrului „ , la limită cu 
județul Satu Mare și în apropierea limitei cu județul Sălaj.

Teritoriul administrativ al comunei este de 5129 ha cuprins între 
vecinătățile:

- La est: Comuna Ariniș
- La sud: Comuna Băsești
- La vest: Comuna Homoroade din județul Satu Mare
- La nord: Comuna Asuajul de Sus

Comuna este compusă din două sate : satul Băița de sub Codru - 
reședință a comunei, localitate de rangul IV potrivit Legii 351-2001 și satul 
Urmeniș - sat aparținător, ,localitate de rangul V potrivit Legii 351-2001. 
Satul Urmeniș este situat la est de reședința de comună la o distanță de 2, 2 
Km.

Amplasarea comunei și a localităților este prezentată în planul 
anexat.

Secțiunea a IlI-a
Colectivitățile asupra cărora se exercită autoritatea consiliului loca! 

și a primarului comunei Băița de sub Codru

1. Băița de sub Codru , localitate este atestată documentar în 
anul 1475 sub denumirea de „ Baicza". Potrivit inscripției , în acel an băițenii 
plăteau biruri lui Dragfy Gaspar , iar după moartea lui între anii 1543 și 1549 
birul s-a plătit văduvei acestuia .

La 1622 localitatea a fost pustiită de turci, stare în care este 
menționată și la 1676, pământurile acesteia fiind împărțite în moșii între 
Kapi Gyongy , Ostrasich Borbala și Betlen Farkasne.

La 1738 în sat existaua 14 familii de români ce aveau un 
preot ortodox.. Este menționată participarea la războiul din anul 1797 a unor 
nobili locali: Toma loan , Popa Urs și cantorul Vanca Gheorghe.

Statisticile întocmite pentru anul 1847 arată că satul era populat 
intens, având 1151 locuitori din care marea majoritatea erau români de 
religie greco catolică, la care se adaugă un grup de israeliti. în anul 1890 
populația ajunge la peste 1500 locuitori ce locuiau în 271 de case , școala 
fiind frecventată de 90 de elevi, din care doar 64 știau scrie și citi.

Populația și numărul gospodăriilor crește. în 1896 se edifică 
primul local de școală iar în 1899 biserica. La construirea acestora contribuind 
substanțial George Pop de Băsești. în. anul 1900 același George Pop de 
Băsești va construi pe cheltuiala sa, o școală de model la Băița , cu săli de 
clasă și locuință pentru învățător. în acel an învățător este Ioan Ciule ,care va 
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fi premiat de George Pop de Săsești .pentru activitatea sa ,cu o scroafă cu 
purcei.

Colectivitatea umană și-a păstrat continuitatea cu excepția 
aceiei pustiire vremelnice. înregistrînd creșteri continue ale populației.

Populația comunei a fost și este și în prezent aproape în 
totalitate de naționalitate română. La mijlocul secolului al XVIII -lea și 
începutul secolului XX este menționată o mare comunitate evreiască precum 
și câteva familii de maghiari, în majoritate funcționari și învățători. De 
asemenea periodic s-au așezat pe teritoriul localității familii de țigani ,fără să 
se fi constituit comunități mari și cu stabilitate îndelungată.

în prezent potrivit receământului populației din inuarie 2002 
populația localității Băița de sub Codru este de 1582 locuitori din care 1560 
români 3 maghiari 19 țigani.

2. Urmeniș , sat aparținător .este atestat documentar în anul 
1398 cu denumirea de „Ormenyes" , este a doua localitate a 
comunei.Localitatea făcea parte din alcătuirea voievodală din partea nordică a 

^comitatului SoJnocuJ de Mijloc , denumită „voievodatul Cehu-Silvaniei" , 
constituind împreună cu Ciuta , Oarța și Motiș nucleul acestui voievodat. 
Colectivitatea satului s-a păstrat în întreaga perioadă de la atestare și până în 
prezent. Populația satului compusă aproape în totalitate din români, a 
înregistrat în ultimele decenii descreșteri.

Potrivit receământului populației din ianuarie 2002 populația satului era 
de 361 locuitori din care 360 români 1 maghiari .

Situația comparativă a evoluției demografice în ultimul deceniu al 
secolului XX și începutul secolului XXI între recesăminte este următoarea :

SPECIFICARE Băița de sub Codru Urmeniș Total comună
1992 2002 % 1992 2002 % 1992 2002 %

Populație 
total 1678 1582 94,3 392 361 92,1 2070 1943 93,9
Pamoii \_i« i<-i 352 812 95,3 199 187 93,9 1051 999 95,1
Bărbați 826 770 93,2 193 174 90,2 1019 944 92,6
Români 1676 1561 93,1 391 360 91,8 2068 1921 92,9
Maghiari 2 200 1 100 - 3 300
Țigani 1 19 1900 1 -100 2 19 950
Ortodocși 1328 1094 82,4 276 311 112,7 1604 1405 87,6
Greco-catolici 69 81 117,4 89 11 12,3 158 92 58,2
Romano- 
catolici 1 5 500 1 100 1 6 600
Penticostali 279 402 144,1 26 33 126,9 305 435 142,6
Alte religii 1 -100 1 5 500 2 5 250
Nedeclarați - - -

Cele două localități au făcut parte din comuna Băița de sub Codru
- cu denumiri diferite - în întreaga perioadă a organizării administrației 
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publice locale pe comune , cu excepția perioadei 11 mai 1989 - 31 ianuarie 
1990 , când cele două localități au fost cuprinse în componența actualei 
comune Ariniș.

CAPITOLUL II
Autoritățile administrației publice locale, instituții , 

partide politice și sindicate

Secțiunea I.
Autoritățile administrației publice locale

1. Consiliul local este autoritatea administrației 
publice locale cu rol deliberativ. Este compus din 11 consilieri aleși prin vot 
secret de cetățenii comunei. Primul consiliu local după revoluția din decembrie 
1989 , a fost ales la data de 9 februarie 1992 și sa constituit la data de 18 
februarie 1992 . Actualul consiliu local a fost ales la 4 iunie 2000 și s-a 

^constituit pe data 20 iunie 2000 de în următoarea componență:
1 Bancoș Romulus
2 Benciu Vasile
3 Dumuța Vasile
4 Ghiț Vasile
5 Ghiță Viorica
6 Marinca Traian
7 Petran Aurel
8 Pop Dumitru
9 Pop Zamfir
10 Rus Vasile
11 Vanca Aurel

Structura politică a consiliului local se prezintă astfel : 3 consilieri aparțin 
P.N.L , doi consilieri aparțin P.U.N.R și câte un consilier P.S.D. , P.D. , P.S.M. 
P.U.R., P.N.Ț.C.D și P.R.M..

Consiliul local își are sediul în Băița de sub Codru la nr. 19.
1. Primarul comunei este autoritatea administrației publice 

locale cu rol executiv. Actualul primar este Dumitru Dumuța , reales la data 
de 18 iunie 2000 și investit în funcție la data de 20 iunie 2000 .

Secțiunea a Il-a
Instituții și activități publice din comună

Pe teritoriul comunei își desfășoară activitatea următoarele instituții :
1» Școala cu clasele I-VIII Bălța de sub Codru , 

instituție ce cuprinde în subordinea sa și Școala cu clasele TIV Urmeniș 
precum și 3 grădinițe. în unitățile de învățământ sunt cuprinși în acest an un 
număr de 99 copii preșcolari precum și un număr de 232 elevi. De educarea 
lor se ocupă 20 cadre didactice și un număr de 6 personal auxiliar și de 
îngrijire. Activitățile școlare se desfășoară în două clădiri proprii și două 
închiriate ,cuprinzând un număr de 17 săli de clasă și laboratoare. Actualul 
director aJ Școlii cu clasele I-VIII Băița de sub Codru este profesorul Marinca 
Traian.
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2. Căminul cultural Băița de sub Codru este instituția de 
cultură ce asigură păstrarea și valorificarea tradițiilor culturale și asigură 
organizarea de activități culturale și de petrecere a timpului liber. Căminul 
cultural își desfășoară activitatea în două clădiri una în Băița de sub Codru cu 
o sală de spectacole de 350 locuri și una în Urmeniș cu o sală de spectacole 
de 200 locuri. Actualul directorul căminului cultural este Pop Dumitru.

3. Biblioteca comunală este instituția de cultură ce 
asigură împrumutul de carte către locuitorii comunei precum și desfășurarea 
unor activități culturale cu specific de bibliotecă. Biblioteca comunală își 
desfășoară activitatea în clădirea Căminului cultural Băița de sub Codru 
dispunând de un număr de 6735 volume de carte . Actualul bibliotecar este 
Pop Lucica.

4. Activitatea de sănătate se desfășoară în cadrul 
cabinetului medicului de familie ce funcționează în clădirea Dispensarului 
medical Băița de sub Codru. La cabinetul medicului de familie funcționează un 
medic și doi asistenți medicali. Serviciul medicului de familie este asigurat în 
prezent prin medic Grumaz Mirela înlocuitor.

5. Ordinea publică se asigură în comună prin postul de 
poliție încadrat cu doi agenți de poliție. Postul de poliție funcționează în cadrul 
clădirii Consiliului local. Actualul șef al postului de poliție este agentul șef de 
poliție Cirțiu Vasile.

Secțiunea a III.-a
Partide politice și sindicate.

Deși la alegerile locale din iunie 2000 au depus liste un 
număr de 11 partide practic pe teritoriul comunei își desfășoară activitatea 
numai 7 formațiuni politice :

a. Partidul Național Liberal
b. Partidul Unității Naționale Române
c. Pardidul Social Democrat
d. Partidul Democrat
e. Partidul Național Țărănesc - Creștin Democrat
f. Partidul Umanist Român
g. Partidul România Mare

Pe teritoriul comunei nu există activitate sindicală oorganizată.

CAPITOLUL III
Activitatea economică, serviciile publice, 

patrimoniul public și privat al comunei, căi de comunicație.

Secțiunea I
Activitatea economică

Principala activitate economică în comună este agricultura ce 
se desfășoară în 687 exploatați! agricole familiare pe o suprfațaă de 2881 ha 
teren agricol. Exploatațiile agricole dețin un număr de 834 bovine , 514 
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ovine și caprine 1841 porcine , 210 cai , 6327 păsări. înzestrarea cu 
tractoare și mașini agricole este compusă din 73 tractoare , 24 grape cu 
discuri , 60 pluguri 6 semănători 9 combine pentru recoitat cereale 
păioase.

Pe teritoriu) comunei își desfășoară activitatea mai mulți 
agenți economici cei mai importanți fiind S.C. Nordcolor S.R.L specializat în 
producția de lacuri , vopsele și mobillier , S.C. Picador-Sabou S.N.C. cu 
activitate de panificație și comerț cu amănuntul , S.C. Licolemn S.R.L. cu 
activitate în exploatarea și prelucrarea lemnului , S.C. Codralact S.R.L. cu 
activitate de colectare și procesare a laptelui . La acestea se adaugă un număr 
de 12 agenți economici organizați ca asociații familiare sau persoane fizice cu 
activitate în domeniul distălării borhoturilor din fructe , obținerea uleiului din 
floarea soarelui , tâmplărie , construcții și comerț. In aceste activități sunt 
angajate un număr de 49 persoane.

Silvicultura constituie de asemenea o activitate economică 
importantă. Pe teritoriul comunei există o suprafață de 1857 ha păduri. 

'^Jrmare a aplicării legilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole și forestiere cea mai mare parte , adică 1359 ha trece în 
proprietatea cetățenilor , a comunelor și cultelor religioase. Diferența de 498 
ha rămâne în proprietatea statului și adimistrarea structurilor silvice ale 
statului.

Secțiunea a Il-a
Servicii publice.

La nivelul comunei sunt organizate sau în curs de organizare 
servicii publice care asigură satisfacerea nevoilor cetățenilor în următoarele 
domenii :

1.Serviciul comunitar de cadastru și agricultură 
organizat în subordinea autorităților administrației publice locale ,asigură 
servicii de consultanță și evidență agricolă precum și de reproducție și 
sănătate la animale. Este încadrat în prezent cu două persoane.

2.Serviciul comunitar pentru evidența persoanelor 
urmează a fi înființat în subordinea autorităților administrației publice locale și 
va asigura în sistem de ghișeu unic servicii de stare civilă , întocmirea și 
eliberarea actelor de identitate precum și a permiselor de conducere și cele de 
înmatriculare a autovehicolelor.

3.Serviciul de asistență socială funcționează în prezent în 
structura aparatului propriu al autorităților administrației publice locale fiind 
încadrat cu un referent.

4.Serviciul de telefonie este asigurat prin Oficiul comercial 
Băița de sub Codru având un număr de 184 abonați telefonici deserviți de 5 
persoane angajate.

5.Serviciul de poștă este asigurat de Oficiul poștal Băița de 
sub Codru cu un număr de 3 angajați.

6.Serviciul de distribuție a energiei electrice este 
asigurat de S.C. Electrica S.A și se realizează prin 5 posturi de transformare 
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și 21 km rețea de distribuție. Un număr de 3 gospodării nu sunt racordate la 
rețeaua de furnizare a energiei electrice.

Secțiunea a IlI-a
Patrimoniu! public și privat a! comunei.
Domeniul public al comunei se constituie din terenuri și 

construcții de folosință sau uz public ,aflate în proprietatea sa. Domeniul 
public al comunei a fost aprobat prin H.G. nr. 934/2002 și se compune din 
bunurile înscrise în anexa la prezentul statut.

Domeniul privat al comunei se compune din celălalte 
bunuri aflate în proprietatea comunei și care nu sunt cuprinse în domeniul 
public. Inventarul acestora este cuprins în anexă .

Secțiunea a IV.
Căi de comunicație

1.Drumuri de legătură. Reședința comunei este legată de 
reședința de județ prin drumul județean DJ, 172 Băița de sub Codru - Ariniș , 
modernizat. Varianta D.J. 172 B asigură legătura cu comuna Băsești. Starea 
acestuia este însă necorespunzătoare , nefiind modernizat, asigură cu 
dificultate circulația autovehicolelor. Din D] 172 B se ramifică drumul comunal 
ce asigură legătura cu satul Odești din componrența comunei Băsești.

2.Străzi. Pe teritoriul comunei există 22 km rețea stradală 
în cele 2 localități . Din acestea 7 km sunt străzi pietruite iar 15 km străzi din 
pământ pe care a fost așternut pietriș.

TITLUL II
CETĂȚENII COMUNEI,EXERCITAREA DRPTURILOR 

CETĂȚENEȘTI

CAPITOLUL I.
Cetățenii comunei

Secțiunea I.
Dobândirea și încetarea calității de cetățean al comunei.

Articolul 1.
Cetățenii comunei

Sunt cetățeni ai comunei toate persoanele în vârstă de 
peste 18 ani cu domiciliul în comună.

Articolul 2.
Titlul și certificatul de cetățean al comunei

Persoanele născute în comună primesc la împlinirea vârstei 
de 18 ani , titlul și certificatul de fiu/fiică a comunei
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Modelul titlului și certificatului de fiu/fiică a comunei se 
stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

Acordarea titlului și a certificatului de fiu/fiică a comunei se 
face în cadrul unor festivități ce se organizează anual prin grija primarului.

Articolul 3
Dobândirea calității de cetățean al comunei

La împlinirea vârstei de 18 ani persoanele născute în 
comună ,dacă nu și-au schimbat domiciliul ,devin cetățeni ai comunei și se 
înscriu în listele electorale permanente .

Persoanele în vârstă de peste 18 ani , cetățeni români , care 
își stabilesc domiciliul în comuna Băița de sub Codru devin cetățeni ai comunei 
de la data stabilirii domiciliului în comună și se înscriu în listele electorale 
permanente și în Registru) Joca) de evidență a persoanei.

Articolul 4.
încetarea calității de cetățean

Calitatea de cetățean al comunei încetează prin schimbarea 
domiciliului într-o altă localitate din țară și prin deces , precum și în cazul în 
care persoana pierde cetățenia română.

Articolul 5»
Cetățenii comunei cu domicili în străinătate

Cetățenii comunei care își stabilesc domiciliul în alte țări 
păstrează calitatea de cetățean al comunei dacă nu și-au pierdut cetățenia 
română.

Secțiunea a Il-a
Cetățenii de onoare ai comunei

Articolul 6.
Acordarea titlului de cetățean de onoare

1.Consiliul local al comunei Băița de sub Codru poate acorda 
titlul de „ cetățean de onoare al comunei „ unor persoane cu merite deosebite 
pe plan politic, economic, social, cultural ,religios , sau altor persoane 
importante , reprezentative pentru comună:

a. personalităților de prim rang ale vieții politice , economice 
, științifice, social-culturale, sportive și religioase care vizitează comuna;

b. personalităților proieminente din instituții centrale și județene ale 
administrației publice , conducători din rândul agenților economici care au 
adus o contribuție importantă la dezvoltarea economico-socială a comunei ori 
care au contribuit cu fonduri importante la sprijinirea unor activități publice , 
sociale , culturale , sportive și religioase;

c. persoanelor care s-au preocupat de cercetarea istoriei și 
activității comunei, au publicat lucrări cu caracter științific privind istoria și 
cultura acestor locuri ,ori au contribuit prin alte mijloace la creșterea 
prestigiului comunei și afirmarea ei pe plan intern și internațional;

d. persoanelor care în diferite împrejurări au contribuit la 
salvarea de vieți , alinarea suferințelor unor locuitori , ori la salvarea de 
bunuri importante de la distrugere sau degradare;
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e. persoanelor din comună care prin activitatea lor s-au remarcat prin 
realizări deosebite pe plan național , în plan științific , cultural și sportiv sau 
au contribuit în mod deosebit la progresul comunei , afirmarea și creșterea 
prestigiului său ;

f. cetățenilor străini orginari din comuna Băița de sub Codru 
, care contribuie în țările respective la cunoașterea comunei și la creșterea 
prestigiului României și a localității lor de origine în lume;

g. Cetățenilor străini , reprezentanți ai localităților cu care 
este înfrățită comuna ;

h. Reprezentanților unor asociații , fundații sau ai altor 
organisme internaționale care contribuie prin activitatea lor la dezvoltarea 
economico-socială a comunei și la promovarea intereselor comunei și a 
cetățenilor acesteia în lume.

2. Hotărârea de acordare a titlului de cetățean de onoare al 
comunei se adoptă de către consiliul local , la propunerea motivată a 
primarului , a consilierilor locali , a conducătorilor instituțiilor publice din

■<_ comună precum și a unui număr de ce) puțin 10 % dintre cetățeni .
3. Acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Băița 

de sub Codru se face în cadrul unor festivități solemne organizate prin grija 
primarului , cu participarea consiliului local , a conducătorilor instituțiilor 
publice din comunmă și a cetățenilor.

4. Modelul titlului de cetățean de onoare se aprobă prin 
hotărâre a consiliului local.

5. în mod cu totul excepțional titlul de cetățean de onoare al 
comunei se poate acorda și post mortem.

Articolul 7.
Retragerea titlului de cetățean de onoare
Titlul de cetățean de onoare al comunei poate fi retras celor 

care prin activitatea lor ulterioară aduc atingere intereselor comunei, 
prestigiului său , ori dovedesc o comportare nedemnă.

Retragerea titlului de cetățean de onoare se face prin 
hotărâre a consiliului local , adoptată cu două treimi din numărul consilierilor 
în funcție, la propunerea motivată a primarului , cu arătarea faptelor ce 
determină propunerea , și se aduce la cunoștință persoanei în cauză și 
locuitorilor comunei.

Articolul 8.
Pierderea titlului de cetățean de onoare
Titlul de cetățean de onoare al comunei Băița de sub Codru 

se pierde de către cei care prin activitate directă aduc atingere intereselor 
fundamentale ale României , drepturilor și libertăților individuale și colective 
ale omului.

Articolul 9
Drepturi de care se bucură cetățenii de onoare

Persoanele care au dobândit titlul de cetățean de onoare al 
comunei Băița de sub Codru se bucură de următoarele drepturi :

a. înscrierea în cartea de onoare a comunei;
b. Dreptul de aprimi titluri, decorații , medalii ori alte 

însemne de distinție ce se acordă cetățenilor comunei;
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c. Dreptul de a participa cu precădere la lucrările 
consiliului local cu statut de invitat;

d. Invitarea la festivități ( manifestări ) importante ce 
se desfășoară în comună .

CAPITOLUL II 
Exercitarea drepturilor cetățenești, accesul la informații publice și 

consultarea cetățenilor

Secțiunea I
Drepturile cetățenilor

Articolul 10
Participarea la viața politică,economică și socială

Cetățenii comunei au dreptul de a participa prin modalitățile 
prevăzute de lege , la viața politică , economică , socială , culturală și sportivă 
din comună.

Articolul 11.
Folosirea domeniului public

Cetățenii au dreptul de a folosi domeniul public al comunei 
potrivit reglementărilor specifice pentru fiecare bun, fără nici un fel de 
îngrădire.

Articolul 12
Dreptul la informare

Cetățenii au dreptul de a fi informați și de a se informa cu 
privire la toate aspectele vieții politice , economice și sociale din comună 
precum și cu privire la activitatea autorităților administrației publice și actele 
administrative emanând de la acestea cu excepția celor ce au caracter secret.

Articolul 13
Neîngrădirea drepturilor

Nici un drept al cetățenilor comunei nu poate fi îngrădit 
decât în temeiul unei prevederi legale.

Secțiunea a Il-a
Informarea cetățenilor

Articolul 14
Asigurarea informării cetățenilor

Autoritățile administrației publice asigură informarea 
cetățenilor cu privire la întreaga lor activitate și starea comunei prin :

a. realizarea unui buletin informativ ce cuprinde 
principalele informații de uz și interes public din comună;

b. aducerea la cunoștință publică a tuturor 
inițiativelor de adoptare sau emitere a unor acte administrative cu caracter 
normativ ,în faza de proiect și în timp util pentru a se putea depune propuneri 
de îmbunătățire a acestora;

c. aducerea la cunoștință publică a tuturor actelor 
administrative cu caracter normativ adoptate sau emise;
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d. asigurarea condițiilor pentru accesul cetățenilor 
la ședințele publice ale consiliului local;

e. publicarea rapoartelor anuale de activitarte ale 
consilieriilor și viceprimarului precum și a informării primarului cu privire la 
starea economică și socială a comunei;

f. organizarea de către consilieri de adunări 
cetățenești în cadrul cărora cetățenii sunt informați cu privire la activitatea 
consiliului local , starea comunei și modul de îndeplinire a mandatului;

g. realizarea unei pagini proprii de internet prin 
care să se asigure informarea operativă a cetățenilor cât și dialogul 
permanent cu aceștia.

SECȚIUNEA A III
Consultarea cetățenilor

Articolul 15
Modalități de consultare a cetățenilor

Cetățenii comunei sânt consultați cu privire la problemele de 
interes deosebit.

Consultarea cetățenilor se face prin referendum și adunări 
cetățenești

Articolul 16
Adunările cetățenești

Consultarea cetățenilor prin adunări cetățenești se realizează 
pe sate.

Convocarea și organizarea adunărilor cetățenești se face de 
către primar , la inițiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor 
în funcție.

Convocarea adunărilor cetățenești se face prin aducerea la 
cunoștință publică a scopului , a datei și a locului unde urmează a se 
desfășura aceasta.

Pregătirea documentelor ce urmează a se prezenta și 
asigurarea aducerii la cunoștință publică a convocării se asigură de secretarul 
comunei.

Adunarea cetățenească este valabil constituită în prezența 
majorității reprezentanților familiilor din localitate și adoptă propuneri cu 
majoritatea celor prezenți .

Lucrările adunării cetățenești sunt conduse de primar , 
viceprimar sau de către un consilier și se consemnează într-un proces verbal , 
menționându-se distinct propunerile adoptate.

Votul în cadrul adunărilor cetățenești este vot deschis și se 
exprimă prin ridicarea mâinii.

Propunerile adoptate și consemnate în procesul verbal se 
înaintează în termen de 5 zile primarului , care le va supune dezbaterii 
consiliului local în prima ședință , în vederea stabilirii modalităților concrete de 
realizare și de finanțare , dacă este cazul.
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Hotărârea adoptată de consiliu se aduce la cunoștință 
publică

Articolul 16.
Consultarea prin referendum

Consultarea cetățenilor comunei prin referendum în 
probleme de interes deosebit , în condițiile legii , se hotărăște de consiliul 
local la propunerea primarului sau a unei treimi din consilierii în funcție.

Primarul are obligația de a lua măsurile organizatorice 
necesare pregătirii și desfășurării referendumului.

Referendumul poate fi organizat pe întreg teritoriul comunei 
sau numai în unul din satele componente , în funcție de problema pentru care 
se organizează consultarea.

Consultarea cetățenilor comunei cu privire la proiecte de 
lege prin care se propune modificarea limitelor teritoriale ale comunei se 
organizează la nivelul întregii comune.

în cadrul referendumului cetățenii pot fi chemați să 
răspundă la mai multe întrebări. Votul în acest caz se va exprima distinct 
pentru fiecare întrebare.

întrebările la care urmează să răspundă cetățenii în cadrul 
referendumului se stabilesc de către consiliul local

Cheltuielile necesare pentru organizarea și desfășurarea 
referendumului local se suportă din bugetul comunei.

Areticolul 17.
Consultări informative

în vederea adoptării unor proiecte de acte normative se 
poate organiza ,consultarea cetățenilor cu scop de informare , prin sondaje de 
opinie , telefonul cetățeanului , pagină proprie de internet etc. Valorificare 
datelor obținute se va face cu prilejul întocmirii proiectelor respective de 
hotărâri.

Inițiativa consultării informative a cetățenilor aparține 
primarului care va asigura și organizarea consultării. Fondurile necesare 
organizării unor asemenea acțiuni se aprobă de consiliul local în condițiile 
legii.

TITLUL III
BUNURILE COMUNEI SI ADMINISTRAREA LOR, 

ASOCIEREA ȘI COOPERAREA

CAPITOLUL I
Bunurile comunei și administrarea lor

SECȚIUNEA I
Bunurile comunei

Articolul 18.
Patrimoniul comunei
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Aparțin patrimoniului comunei bunurile mobile și imobile 
aflate în domeniul public de interes local și cele aparținând domeniului privat 
al comunei, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Articolul 19 
Domeniul public

Aparțin domeniului public al comunei bunurile care potrivit 
legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public și nu au fost declarate 
de interes național sau județean ,astfel cum sunt definite în Legea nr. 
213/1998.

Defalcarea bunurilor aparținând domeniului public al 
comunei a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 934/2002.

Lista acestora este anexată la prezentul statut.
Articolul 2o 

Domeniul privat
Aparțin domeniului privat al comunei alte bunuri mobile și 

imobile decât cele aparținătoare domeniului public , aflate sau intrate în 
prorietatea comunei prin căile și mijloacele prevăzute de lege.

Articolul 21
Inventarierea bunurilor comunei

Bunurile aparținând domeniului public și privat al comunei se 
inventariază anual , în termen de 60 de zile de la data depunerii situațiilor 
financiare anuale.

Inventarul anual ai bunurilor aparținând domeniului public și 
privat al comunei , cu actualizările intervenite se anexează statutului 
comunei.

Creșterea sau diminuarea patrimoniului comunei va fi 
temeinic justificată pentru fiecare cazîn parte, prin note explicative anexate la 
inventar.

SECȚIUNEA A II
Administrarea bunurilor comunei

Articolul 22 
Darea în administrare

Bunurile aflate în proprietatea publică a comunei pot fi date 
în administrarea următoarelor instituții din comună :

a. instituțiilor de învățământ;
b. instituțiilor de cultură;
c. instituțiilor de sănătate publică;
d. instituțiilor locale de ordine publică;

Articolul 23
Concesionarea sau închirierea bunurilor
Bunurile aflate în domeniul public pot fi concesionate sau 

închiriate în condițiile legii.
Concesionarea sau închirierea bunurilor din domeniul public 

se aprobă de consiliul local și se realizează prin licitație publică organizată în 
condițiile legii.
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Articolul 24
Darea în folosință gratuită a bunurilor
Bunurile din domeniul public al comunei pot fi date în 

folosință gratuită pe timp de maximum 5 ani unor persoane juridice după cum 
urmează :

a. cabinetelor mediciilor de familie;
b. asociațiilor și fundațiilor cu scop de 

binefacere;
c. asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică;
d. serviciilor publice;

Articolul 25
Acordarea de loturi de construcție

Consiliul local poate aproba acordarea de loturi de 
constrcție de locuință în suprafață maximă de 1000 mp tinerilor sub 35 de ani 
în condițiile legii.

Articolul 26
Cumpărarea și vânzarea de bunuri ale comunei

Consiliul local poate hotărâ cumpărarea unor bunuri imobile 
în condițiile legii. De asemenea consiliul local poate aproba vânzarea unor 
bunuri din domeniul privat al comunei.

Hotărîrile privind cumpărarea de bunuri imobile și de 
vânzare a bunurilor din domeniul privat al comunei , se adoptă cu votul a 
două treimi din numărul consilierilor în funcție , pe baza unei expertize 
însușite de consiliul local , prin care se stabilește valoarea acestora maximală 
,când este vorba de cumpărare de bunuri și minimală ,când este vorba de 
vânzare de bunuri din domeniul privat.

Articolul 27
Trecerea bunurilor din domeniul privat în domeniul 

public și a celor din domeniul public în domeniul privat
Trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public 

și invers , se aprobă de consiliul local , cu votul a două treimi din numărul 
consilierilor în funcție , în condițiile legii , la propunerea motivată a primarului, 

c
CAPITOLUL II

Cooperarea sau asocierea

SECȚIUNEA I
Cooperarea sau asocierea pentru realizarea 

De obiective de interes comun
Articolul 28

Contractul de asociere sau cooperare
In vedere realizării în comun a unor acțiuni , lucrări sau servicii 

de interes public , comuna poate realiza asocieri sau cooperări cu autorități 
ale administrației publice locale din țară sau străinătate , cu persoane juridice 
române sau străine , sau cu organizații neguvernamentale ori cu alți parteneri 
sociali.
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Cooperarea sau asocierea se realizează pe bază de contracte 
de cooperare sau asociere.

Articolul 29 
înființarea de persoane juridice

In scopul realizării obiectivelor comune și administrării lor , 
asocierea sau cooperarea se poate realiza prin înființarea unor persoane 
juridice. Modul de constituire , înregistrarea și administrarea lor , se va stabili 
prin actul constitutiv

Articolul 30
Adoptarea hotărârii de asociere sau cooperare

Hotărârile privind asocierea sau cooperarea se adoptă de 
consiliul local , la propunerea primarului , cu votul a două treimi din numărul 
consilierilor în funcție. în vederea asocierii sau cooperării , atunci când 
acestea prezintă importanță deosebită se poate organiza anterior adoptării 
hotărârii , consultarea locuitorilor comunei prin referendum.

SECȚIUNEA A II-A
Aderarea la asociații ale comunităților locale

Articolul 31
Asocierea cu alte autorități locale

Comuna poate adera la asociații ale comunităților locale , 
naționale sau internaționale , în vederea promovării unor interese comune. 
Asocierea se realizezază pe baza hotărârii de aprobare , adoptată de consiliul 
local cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcție.

Articolul 32 
Reprezentarea comunei în asociații, plata cotizațiilor

Reprtezentarea comunei în asociații se realizează de către 
primar.

In bugetul comunei vor fi cuprinse sumele ce urmează a fi achitate 
drept cotizații la asociațiile la care aderă comuna.

TITLUL IV
ÎNSEMNELE COMUNEI , CARTEA DE ONOARE , 

ATRIBUIREA ȘI SCHIMBAREA DE DENUMIRI.

CAPITOLUL I
însemnele comunei.

SECȚIUNEA I
Stema , sigiliul și drapelul comunei

Articolul 33
Stema comunei

Stema comunei se aprobă conform legii și se 
utilizează în modul următor:
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a. se imprimă pe indicatoarele de localitate la intrarea și 
ieșirea din comună alături de denumirea acesteia;

b. se imprimă pe sigiliul comunei;
c. se imprimă pe drapelul comunei.
d. se aplică alături de Stema României la intrarea în 

principalele instituții din comună și în sediul autorităților administrației publice 
locale;

e. se imprimă pe hotărârile consiliului local și dispozițiile 
primarului;

f. se impărimă pe titlurile și certificatele de cetățean al 
comunei și de cetățean de onoare al comunei;

g. se imprimă pe diverse alte titluri și diplome ce se 
acordă în mod special unor cetățeni ai comunei sau persoanelor dinafara 
acesteia ;

Articolul 34
Sigiliul comunei

Modelul sigiliului comunei se aprobă prin hotărâre a 
consiliului local și se utilizează astfel :

a. se aplică pe titlurile și certificatele de cetățean și 
cetățean de onoare al comunei;

b. se aplică pe documentele privind înfrățirea comunei 
sau a localităților comunei cu alte localități;

c. se aplică pe documentele ce atestă înființarea unor 
instituții , regii autonome , societăți comerciale , înființate de autoritățile 
administrației publice locale;

d. se aplică pe documente solemne ce atestă începerea 
lucrărilor la edificii importante din comună sau finalizarea acestora și punerea 
lor în folosință;

e. se aplică pe alte documente ce consemnează acte și 
fapte de importanță deosebită din viața comunei.

Articolul 35
Drapelul comunei

Drapelul comunei se confecționează potrivit modelului 
aprobat de consiliul local și se utilizează astfel ;

a. Se arborează conform reglementărilor legale la 
intrarea în sediul autorităților administrației publice locale precum și în sediul 
acestora;

b. Se arborează la locul de desfășurare a unor 
manifestări cultural-sportive importante din comună;

c. Se arborează stradal în comună cu ocazia unor 
sărbători importante din viața comunei;

d. Se poate imprima pe materiale cu rol de prezentare a 
comunei .

SECȚIUNEA A II-A
Cartea de onoare a comunei.

Articolul 36
Conținutul cărții de onoare
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Cartea de onoare este documentul în care se consemnează 
principalele evenimente din viața comunei.

Cartea de onoare are trei secțiuni:
1. Consemnarea evenimentelor importante din viața 

comunei;
2. înscrierea cetățenilor, a cetățenilor de onoare ai 

comunei precum și a unor persoane cu activitate cu totul deosebită din 
comună:

3. Consemnări ale cetățenilor de onoare și ale altor 
personalități importante din viața economică , socială , culturală și științifică 
ce vizitează comuna.

Articolul 37
Aprobare și reguli de întocmire

Modelul cărții de onoare , evenimentele ce se consemnează 
și regulile de întocmire și păstrare a acesteia se aprobă prin hotărâre a 
consiliului local.

CAPITOLUL II
Atribuirea și schimbarea de denumiri

Articolul 38 
Domeniu de aplicare

Consiliul loocal al comunei Băița de sub Codru acordă sau 
schimbă în condițiile legii, denumiri de străzi , piețe, instituții și obiective de 
interes local.

Acordarea sau schimbarea de denumiri se face potrivit legii , 
cu obținerea acordurilor și avizelor necesare.

Articolul 39
Selectarea denumirilor

La acordarea sau schimbarea de denumiri vor fi avute în 
vedere :

a. numele personalităților marcante din viața 
politică , economică, culturală , științifică și religioasă, originari din comună 
sau care și-au desfășurat activitatea în comună ;

b. numele eroilor căzuți pentru libertatatea și 
integritatea României , originari din comună;

c. date de importanță deosebită din viața comunei;
d. denumiri din toponimia locală;

TITLUL IV
DISPOZIȚII FINALE

Articolul39
Adoptarea și modificarea statutului

Statutul comunei se adoptă sau se modifică în condițiile legii 
, de către consiliul local , cu votul a două treimi din numărul consilierilor în 
funcție.
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Statutul comunei poate fi modificat la propunerea primarului 
, a unei treimi din numărul consilierilor în funcție sau a 10 % din numărul 
cetățenilor cu drept de vot din comună , provenind în mod proporțional din 
toate localitățile componente ale comunei.

Articolul 40
Aplicarea statului în caz de modificare a 

limitelor teritoriului administrativ
In cazul modificării prin lege a teritoriului administrativ și a 

colectivităților asupra cărora se exercită puterea autorităților administrației 
publice locale, aplicabilitatea statutului comunei se extinde sau se restrânge 
de drept , după caz, asupra localităților componente ale comunei potrivit noii 
organizări.

Articolul 41
Intrarea în vigoare a statutului

Statul comunei intră în vigoare în 30 de zile de la aducerea 
sa la cunoștință publică.

Prezentul Statut al comunei Băița de sub Codru a fost adoptat de Coonsiliul 
local al comunei în ședința din 27 marți 2003 prin Hotărârea nr. 5


