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ANEXE 

CAPITOLUL I 

Prezentarea generală a unităţii administrativ - teritoriale 

 

Art. 1. - (1) Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU este: 

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu; 

b) subiect juridic de drept fiscal; 

c) titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor  

care aparţin domeniului public şi privat al acesteia, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau 

juridice, în condiţiile legii. 

(2) Comuna Băița de sub Codru are sediul social în BĂIȚA DE SUB CODRU, la adresa: Băița de sub 

Codru nr. 19 cod postal 437020, precum şi codul de înregistrare fiscală 3527161. 

(3) Însemnele specifice ale comunei BĂIȚA DE SUB CODRU sunt: 

a) stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 196/2016, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 

1.a la prezentul statut; 



b) steagul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.797/2018, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 

1.b prezentul statut; 

Art. 2. - (1) Comuna  BĂIȚA DE SUB CODRU are reşedinţa în Băița de sub Codru la nr. 19 

           (2)Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU se delimitează din punct de vedere teritorial,astfel; 

 - La est: Comuna Ariniş 

   - La sud: Comuna Băseşti 

   - La vest:  Comuna Homoroade din judeţul Satu Mare 

   - La nord: Comuna Asuajul de Sus 

(3)Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU are în componenţă un număr de 2 localităţi, dintre care 2 

localităţi  rurale, care sunt amplasate după cum urmează . 

Ambele localității sunt străbătute de către pârâul Băița fiind amplasate pe ambele malurii ale acestuia 

,localitatea Urmeniș fiind situat în aval față de localitatea Băița de sub Codru .  DJ 108 B trecând în totalitate 

de-a lungul localității Urmeniș  și parțial prin localitatea Băița de sub Codru. 

(4) Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional, are 

rangul IV 

(5) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi extravilanului pe fiecare 

dintre localităţile menţionate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut. 

 

Art. 3. - (1) Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU dispune de o reţea hidrografică formată doar  

din râuri. 

(2) Pe teritoriul comunei BĂIȚA DE SUB CODRU, se regăsesc o floră şi faună diverse. 

(3) Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU dispune de o mare diversitate de soluri. 

(4) Resursele de subsol ale Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU sunt formate din: 

a) resurse de piatră de o calitate infierioara care se exploatează într-o mică proporție. 

(5) Denumirea şi lungimea râurilor, denumirea faunei şi florei de pe raza teritorială a Comunei BĂIȚA 

DE SUB CODRU se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut. 

Art. 4. - (1) Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU s-a înfiinţat în anul 1968 

(2) Prima atestare documentară a Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU a fost în 1475. 

(3) Evoluţia istorică a Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU se regăseşte în anexa nr. 4 la prezentul 

statut. 

Art. 5. - (1) Populaţia Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU numără 1866 locuitori. 

(2) Componenţa şi structura populaţiei Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU defalcate inclusiv pe 

localităţi componente, se regăseşte în anexa nr. 5 prezentul statut. 

(3) Aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma recensământului în vederea respectării 

dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba lor maternă în relaţia cu 

administraţia publică locală şi cu serviciile deconcentrate. 

 

CAPITOLUL II 

Autorităţile administraţiei publice locale 



 

Art. 6. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt: 

a) Consiliul Local BĂIȚA DE SUB CODRU, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul Comunei 

BĂIȚA DE SUB CODRU . Consiliul Local alComunei BĂIȚA DE SUB CODRU este format din  11  membri; 

b) primarul Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU, ca autoritate executivă; 

c) La nivelul Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia 

fiind POP TRAIAN 

(2) Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea ; 

(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU,s-a constatat prin Ordinul 

nr.598 /23.10.2020 a prefectului judeţului Maramureș . 

(4) Componenţa nominală, perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali, precum şi apartenenţa 

politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 6.a la prezentul statut, respectiv în 

anexa nr. 6.b la prezentul statut, după caz. 

Art. 7. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de  

cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al Comunei 

BĂIȚA DE SUB CODRU persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU. 

(3) Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage 

titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum şi procedura aplicabilă pentru 

acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU se regăsesc în anexa nr. 

7 la prezentul statut. 

CAPITOLUL III 

Căi de comunicaţii 

Art. 8. - (1) Raza teritorială a Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU este tranzitată, după caz, de 

una sau mai multe dintre următoarele reţele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

a) reţeaua rutieră; 

(2) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din drumuri de 

interes judeţean şi drumuri de interes comunal şi poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.a 

la prezentul statut. 

CAPITOLUL IV 

     Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii administrativ - teritoriale 

Art. 9. - (1) Reţeaua şcolară de la nivelul Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU potrivit Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde numărul total de unităţi de 

învăţământ de stat şi particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu, 

numărul total al unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţate în structura universităţilor de stat, şi numărul 

total al furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu. 

(2) Pe raza teritorială a Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU  îşi desfăşoară activitatea un număr total 

de 1(una) unităţi de învăţământ de stat preuniversitar. 



(3) Unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin. (1), precum şi universităţile, 

academiile de studii, institutele, şcolile de studii superioare de stat private sau confesionale, după caz, sunt 

prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(4) Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU susţine unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie 

prevăzuţi la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 

Art. 10. - (1) Pe raza teritorială a Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU îşi desfăşoară activitatea  

un număr de 2(două) instituţii de cultură. 

(2) Pe raza teritorială a Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU se organizează un număr de 1  manifestări 

culturale ,respectiv ZÂNZIENE ÎN ȚARA CODRULUI la data de 24 iunie a fiecărui an, 

(3) Tipul şi denumirea instituţiilor de cultură ori tipul şi denumirea manifestărilor culturale se regăsesc 

în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(4) Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU participă la finanţarea manifestărilor culturale de la bugetul 

local, din venituri proprii, contracte cu terţii,  potrivit legii. 

Art. 11. - (1) Pe raza teritorială a Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU se asigură una sau mai  

multe dintre următoarele forme de asistenţă medicală, după caz: 

a) asistenţă medicală profilactică şi curativă; 

(2) Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU participă la finanţarea activităţilor de asistenţă de sănătate 

publică de la bugetele locale, din venituri proprii, contracte cu terţii, potrivit legii. 

(3) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, dacă este cazul, prin: 

a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie  

(4) Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală sunt prezentate în 

anexa nr. 9 la prezentul statut. 

Art. 12. - (1) Pe raza teritorială a Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU se asigură servicii sociale 

definite potrivit art. 30 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la 

alin. (1). 

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU se regăseşte în 

anexa nr. 9 la prezentul statut. 

CAPITOLUL V 

Funcţiuni economice ale unităţii administrativ - teritoriale 

Art. 13. - Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul 

secundar şi terţiar, precum şi din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut. 

CAPITOLUL VI 

Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ - teritoriale 

 

Art. 14. - (1) Patrimoniul Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU este compus din bunurile mobile 

şi imobile care aparţin domeniului public şi domeniului privat al Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU, precum 

şi din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial. 

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU, întocmit şi atestat 

prin Hotărârea Consiliului Local nr.46/2017, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanţa de urgenţă 



a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se găseşte în 

anexa nr. 11 la prezentul statut. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU se actualizează ori 

de câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet a Comunei BĂIȚA DE 

SUB CODRU, în secţiunea dedicată acestui statut. 

 

CAPITOLUL VII 

Serviciile publice existente 

 

Art. 17. - Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul Comunei BĂIȚA DE 

SUB CODRU  sunt, după caz: 

a) serviciul public de alimentare cu apă,potabilă furnizat de ”serviciul de alimentare cu apă potabilă 

Băița de sub Codru”; 

b) serviciul public de salubrizare, furnizat de: SC DRUSAL SA BAIA MARE; 

c) serviciul public de iluminat, funizat de către SC Electrica Furnizare SA 

d) serviciul public de telefonie ți internet  furnizat de către operatorii  RCS-RDS,Orange,Telecom și 

Vodafone . 

e) serviciul poștel fiind asigurat prin Ghișeul Postal Băița de sub Codru,aparținând Poștei Române. 

Art. 18. - Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei BĂIȚA  

DE SUB CODRU sunt furnizate de SC ELECTRICA FURNIZARE SA. 

 

CAPITOLUL VIII 

           Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public local 

Art. 19. - (1) Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, 

pieţe şi de obiective de interes public local, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în 

subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(2) În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca denumire 

a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea 

unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de 

comisia de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes judeţean, se face prin 

hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate 

instituţiile şi obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

CAPITOLUL IX 

       Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi  

organizaţiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativ - teritorială 



Art. 20. - (1) Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU realizează un cadru de cooperare sau asociere 

cu organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi artistice, organizaţii de 

tineret, în vederea finanţării şi realizării unor acţiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunităţii. 

(2) Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi educative cu 

caracter local, regional, naţional, european şi internaţional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a 

unităţii administrativ - teritoriale. 

(3) Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU poate acorda finanţări nerambursabile de la bugetul local, în 

baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 21. - (1) Pe teritoriul Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU îşi desfăşoară activitatea un 

număr  relativ mare(fluctuant de la o capanie electorala la alta) de  filiale ale  partide politice, înfiinţate în 

condiţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003. 

(2) Lista filialelor  partidelor politice care îşi desfăşoară activitatea în Comuna BĂIȚA DE SUB 

CODRU la această dată,se găseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

Art. 22. - (1) În Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU îşi desfăşoară activitatea următoarele culte 

religioase:Ortodox,Greco-Catolic și Penticostal. 

(2) Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăseşte în 

anexa nr. 12 la prezentul statut. 

CAPITOLUL X 

Participare publică 

Art. 23. - Populaţia din Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU este consultată şi participă la 

dezbaterea problemelor de interes local, astfel: 

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii; 

b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate sau zone ; 

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 

d) prin participarea la şedinţele consiliului local ; 

e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare al consiliului.(art. 40 punctul 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local) 

Art. 24. - (1) În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi validare 

a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului, cu modificările şi completările ulterioare sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. 

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele componente ale comunei. 

CAPITOLUL XI 

Cooperare sau asociere 

Art. 25. - Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane 

juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a 

unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 26. - (1) Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU aderă la asociaţii naţionale şi internaţionale 

ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

(2) Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna BĂIȚA DE SUB 

CODRU se regăseşte în anexa nr. 13 la prezentul statut. 



Art. 27. - Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din 

bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, 

obiceiuri şi/sau tradiţii, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut. 

 

CAPITOLUL XII 

         Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 28. - Anexele nr. 1 - 14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea nr. 

____/2021 a Consiliului Local al Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU. 

Art. 29. - Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei BĂIȚA DE SUB 

CODRU sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorităţii deliberative. 

Art. 30. - Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de 

natură juridică. 

Art.31. - Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la art. 30 se 

actualizează, în funcţie de modificările şi completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, 

cel puţin o dată pe an. 
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ANEXA Nr. 14 Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local, 

prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri 

şi/sau tradiţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1.a   

Modelul stemei Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU 

 



 

 

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE 

elementelor insumate ale stemei comunei Băiţa de sub Codru 

judetul Maramureş 

 

 

Descrierea stemei 

 

Stema comunei Băiţa de sub Codru, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut 

triunghiular cu marginile rotunjite, tripartit, în furcă răsturnată.  

În prima partiţie, în câmp roşu, se află un vas ceramic, de aur. 

În a doua partiţie, în câmp de argint, se află un stejar, în culori naturale. 

În a treia partiţie, în câmp albastru, se află un plug, de aur. 

Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat. 

 

Semnificatiile elementelor insumate 

 

Vasul ceramic face referire la o ocupaţie a locuitorilor, olăritul. 

Stejarul face referire la bogăţia silvică a zonei. 

Plugul face referire la ocupaţia locuitorilor, agricultura. 

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. 

 
 

 

 

 

ANEXA Nr. 1.b  



Modelul steagului Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU.                                               .                                                    

 

Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale steagului 

Comunei Băiţa de Sub Codru, din judeţul Maramureş 

Descrierea heraldică a steagului: 

Steagul Comunei Băiţa de sub Codru este format conform anexei nr.1, dintr- o pânză dreptunghiulară 

cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, format din trei fâşii dispuse orizontal în următoarea 

succesiune a culorilor: roşu, gri, albastru. În partea de sus pe fâşia de culoare roşie este inscripţionat statutul 

localităţi “Comună” cu litere albe, iar jos pe fâşia de culoare albastră, denumirea localităţi “Băiţa de Sub 

Codru” tot cu litere albe. În centru, pe fâşia de culoare gri este imprimată stema comunei. 

Steagul se fixează pe hampă în partea stangă, pe lăţime. 

Semnificaţiile elementelor şi a culorilor din steag; 

  Stema comunei Băița de Sub Codru, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu 

marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. 

În prima partiție, în câmp roșu, se află un vas ceramic de aur, cu meandre și două toarte. 

În a doua partiție, în câmp argintiu, se află un stejar. 

În vârful scutului, în câmp albastru, se află un plug de aur. 

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. 

Semnificațiile elementelor însumate 

Vasul ceramic reprezintă o îndeletnicire a locuitorilor, olăritul. 

Stejarul simbolizează bogăția silvică a zonei. 

Plugul reprezintă ocupația locuitorilor, agricultură. 

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. 

Culoarea albastra (sau azur) - reprezintă apă dar şi aerul, cel mai nobil element după foc şi 

simbolizeaă blândeţea frumuseţea, nobleţea şi bună credinţă.  

Culoarea roşie - înseamnă putere, acţiune, îndrăzneală, generozitate, dragoste, voinţă, agresivitate, 

dorinţa de a servi patria.  

Culorea gri (sau argintul) are ca şi semnificaţie puritatea şi înţelepciunea.  

 

 

 

ANEXA Nr. 2 



                                Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului  

                                                    şi a extravilanului pe fiecare dintre localităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: 

 

În această anexă se cuprind prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi a 

extravilanului pe fiecare dintre localităţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3 

                   Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii administrativ - teritoriale 



I. Hidrografia comunei BĂIȚA DE SUB CODRU este reprezentată, de următoarele râuri. 

a) Râuri 

Râul BĂIȚA, cu o lungime de 8 km pe teritoriul comunei BĂIȚA DE SUB CODRU 

II. Flora comunei BĂIȚA DE SUB CODRU este reprezentată, în principal, de următoarele specii de plante: 

-vegetație lemnoasă;stejar,carpen,fag,gorun,tei ,plop,frasin,cires,ulm,mesteacă,salcie,etc. 

-vegetație ierboasă;plante de nutreț,rogozul,feriga,leurda?,etc. 

III. Fauna care trăieşte pe teritoriul  Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU este reprezentată, în principal, de 

următoarele specii: 

         -vulpi, caprioare, mistreţi, iepuri, veveriţe şi păsări: fazani, uliu, ciocănitoarea, graurul, piţigoiul, 

codobatura, prepeliţa, cucul etc. 

IV. Principalele tipuri de sol de la nivelul comunei Băița de sub Codru sunt următoarele;   

-cernoziomurile tipice, argiloiluviale, soluri brune argiloiluviale și eumezobazice, soluri brune 

argiloiluviale, regosoluri, erodisoluri; 

ANEXA Nr. 4 

         Datele privind înfiinţarea Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU,  

               prima atestare documentară, precum şi evoluţia istorică 

Localitatea Băiţa de sub Codru este atestată documentar din anul 1475 sub denumirea de 

”Baicza”. Denumirea localităţii este dată de existenţa în secolele XV –XIX a unei activităţi de exploatare a 

aurului în Codrul Băiţei, activitate a cărei urme materiale şi de toponimie au rămas până în zilele 

noastre. Potrivit inscripţiei, în acel an băiţenii plăteau biruri lui Dragfy Gaspar, iar după moartea lui între anii 

1543 şi 1549 birul s-a plătit văduvei acestuia. 

La 1622 localitatea a fost pustiită de turci, stare în care este menţionată şi la 1676, pământurile 

acesteia fiind împărţite în moşii între Kapi Gyongy , Ostrasich Borbala Jr Betlen Farkasne. La 1738 în sat 

existau 14 familii de români ce aveau un preot ortodox. Este menţionată participarea la războiul din anul 1797 

a unor nobili locali: Toma loan, Popa Urs şi cantorul Vanca Gheorghe. 

Denumirea actuală a comunei datează de la 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 

reşedinţă şi comuna au fost cunoscute sub denumirea de „Băiţa” cu varianta în limba maghiară „Mossobanya'” 

şi „Kiss Banya”. 

Schimbarea denumirii comunei din „Băiţa” în Băiţa de sub Codru a fost determinată de 

existenţa pe teritoriul judeţului Maramureş a două localităţi cu denumirea „Băiţa”, cea de-a doua în 

componenţa comunei Tăuţi Măgherăuş şi de faptul că în mod obişnuit pentru diferenţierea celor două localităţi 

li se atribuia frecvent terminaţia „de sub Codru”. 

Urmeniş, sat aparţinător comunei, este atestat documentar din anul 1398 sub denumirea de 

“Ormenyes”.  Satul făcea parte din alcătuirea voievodală din partea nordică a comitatului Solnocul de Mijloc, 

denumită “Voievodatul Cehu-Silvaniei”, constituind împreună cu Ciuta, Oarţa şi Motiş nucleul acestui 

voievodat. Colectivitatea satului s-a păsrtrat în întreaga perioadă de la atestare şi până în prezent. Populaţia 

satului compusă aproape în totalitate din români, a înregistrat în ultimele decenii descreşeri. 

Cele două localităţi au făcut parte din comuna Băiţa de sub Codru în întreaga periodă a organizării 

administraţiei publice locale pe comune, cu excepţia perioadei 11 mai 1989 – 31 ianuarie 1990, când cele două 

localităţi au fost cuprinse în componenţa actualei comune Ariniş. 

ANEXA Nr. 5 

                                        Componenţa şi structura populaţiei Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU,          



                                                                 defalcate pe localităţi componente . 

Statisticile întocmite pentru anul 1847 arată că satul  Băița era populat intens, având 1151 locuitori din 

care marea majoritate erau români de religie greco catolică, la care se adaugă un grup de evrei.  

În anul 1890 populaţia ajunge la peste 1500 locuitori ce locuiau în 271 de case, şcoala fiind frecventată  

de 90 de elevi, din care doar 64 ştiau scrie şi citi.Populaţia şi numărul gospodăriilor creşte.Populaţia comunei 

a fost şi este şi în prezent aproape în totalitate de naţionalitate română.  

La mijlocul secolului al XVIII -lea şi începutul secolului XX este menţionată o mare comunitate 

evreiască precum şi câteva familii de maghiari, în majoritate funcţionari şi învăţători. De asemenea periodic 

s-au aşezat pe teritoriul localităţii familii de ţigani fără să se fi constituit comunităţi mari cu stabilitate 

îndelungată.  

Colectivitatea umană şi-a păstrat continuitatea cu excepţia acelei pustiiri vremelnice, înregistrând 

creşteri continue ale populaţiei. 

Ca urmare a ultimului recensamant al populației organizat în  anul 2011,au fost înregistrați următorii 

indicatori principale; 

 
- Numărul de locuinţe convenţionale  recenzate -  933 

- Numărul de gospodării  recenzate-628 

- Numărul de persoane recenzate  -1820,conform tabelului alăturat  spre comparatie cu ultimele 2 

recensaminte ale populației. 

 

SPECIFICARE Băiţa de sub Codru Urmeniş Total comună 

  1992 2002 2011 1992 2002 2011 1992 2002 2011 

Populaţie total  1678  1582 1494  392  361 326  2070 1943 1820 

Femei  852  812 761  199  187 152  1051   999 913 

Bărbaţi  826  770 733  193  174 174  1019   944 907 

Români  1676  1561   391  360   2068 1921 1803 

Maghiari -   2 3  -  1 0  -      3 3 

Ţigani  1  19 12  1 -  2  2    19 14 

Ortodocşi  1328  1094 978  276  311 320  1604 1405 1298 

Greco-catolici  69  81 97  89  11 0  158  92 97 

Romano-catolici  1  5 4  -  1 0  1  6 4 

Penticostali  279  402 388  26  33 29  305  435 417 

Alte religii  1 -  2  1  5 2  2  5 4 

Nedeclaraţi -  -  -  - -  =   -  -  - 

 

ANEXA Nr. 6.a 

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali de la nivelul  Comunei 

BĂIȚA DE SUB CODRU, județul Maramureș,precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 

1992 

 

PRIMAR 

a) mandatul 1992 - 1996 



Nr. 

crt 

Numele și prenumele Apartența politică Data nașterii Perioada 

1 DUMUȚA DUMITRU Independent 06.10.1049 18.02.1992-19.06.1996 

b) mandatul 1996 - 2000 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Apartența politică Data nașterii Perioada 

1 DUMUȚA DUMITRU Independent 06.10.1049 19.06.1996-20.06.2000 

c) mandatul 2000 - 2004 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Apartența politică Data nașterii Perioada 

1 DUMUȚA DUMITRU Independent 06.10.1049 20.06.2000-25.06.2004 

d) mandatul 2004 - 2008 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Apartența politică Data nașterii Perioada 

1 DUMUȚA DUMITRU Independent 06.10.1049 25.06.2004-01.10.2004 

3 VANCA VASILE PNL 10.07.1956 21.04.2005-01.07.2008 

e) mandatul 2008 - 2012 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Apartența politică Data nașterii Perioada 

1 GHIȚĂ GHEORGHE PD 21.05.1952 01.07.2008-.07.2012 

f) mandatul 2012 - 2016 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Apartența politică Data nașterii Perioada 

1 DUMUȚA AUREL PPDD 06.03.1973 27.06.2012-23.06.2016 

g) mandatul 2016 - 2020 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Apartența politică Data nașterii Perioada 

1 DUMUȚA AUREL PSD 06.03.1973 23.06.2016-23.10.2020 

h) mandatul 2020-2024 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Apartența politică Data nașterii Perioada 

1 DUMUȚA AUREL PSD 06.03.1973 23.10.2020- 

ANEXA Nr. 6.b 

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleşilor locali de la nivelul comunei 

Băița de sub Codru,județul Maramureș, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992 

I. CONSILIERI LOCALI 

a) mandatul 1992 - 1996 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Apartenența 

politică 

Data nașterii Perioada 

1 BANCOȘ VASILE  PNTCD 16.08.1938 18.02.1992-19.06.1996 

2 CRIȘAN  VASILE PNTCD 13.05.1956 18.02.1992-19.06.1996 

3 PODINĂ GHEORGHE FSN 22.09.1934 18.02.1992-19.06.1996 

4 PODINĂ TRAIAN FSN 28.03.1930 18.02.1992-19.06.1996 

5 POP AUREL FSN 19.07.1945 18.02.1992-19.06.1996 

6 POP DUMITRU PUNR 05.02.1956 18.02.1992-19.06.1996 

7 POP VASILE PUNR 26.09.1939 18.02.1992-19.06.1996 

8 ROB MIHAI Independent 23.11.1937 18.02.1992-19.06.1996 

9 ROGOZ GHEORGHE FSN 06.10.1949 18.02.1992-19.06.1996 

10 RUS VASILE FSN 24.05.1948 18.02.1992-18.02.1992 

11 VANCA VALENTIN FSN 01.03.1951 18.02.1992-19.06.1996 



12 PODINĂ GHEORGHE FSN 24.07.1933 31.03.1992-19.06.1996 

b) mandatul 1996 - 2000 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Apartenența 

politică 

Data nașterii Perioada 

1 BANCOȘ ROMULUS CDR 10.12.1971 19.06.1996-20.06.2000 

2 BENCIU VASILE CDR 02.01.1949 19.06.1996-20.06.2000 

3 BLIDAR VIRUCA PUNR 11.11.1955 19.06.1996-30.10.1997 

4 GHIȚĂ GHEORGHE Independent 21.05.1952 19.06.1996-20.06.2000 

5 MUREȘAN GHEORGHE PUNR 21.11.1939 19.06.1996-20.06.2000 

6 PODINĂ GHEORGHE USD 22.09.1934 19.06.1996-20.06.2000 

7 POP AUREL Independent 19.07.1945 19.06.1996-20.06.2000 

8 POP DUMITRU PUNR 05.02.1956 19.06.1996-19.06.2000 

9 RUS VASILE PSM 30.05.1946 19.06.1996-20.06.2000 

10 RUS VASILE PDSR 24.05.1948 19.06.1996-20.06.2000 

11 SABOU VASILE Independent 14.09.1965 19.06.1996-20.06.2000 

12 DRAGOȘ CLAUDIU-ROMI PUNR 03.06.1972 30.10.1997-20.06.2000 

c) mandatul 2000 - 2004 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Apartenența 

politică 

Data nașterii Perioada 

1 BANCOȘ ROMULUS PNL 10.12.1971 20.06.2000-25.06.2004 

2 BENCIU VASILE CDR 02.01.1949 20.06.2000-25.06.2004 

3 DUMUȚA VASILE PSM 19.04.1963 20.06.2000-25.06.2004 

4 GHIȚĂ GHEORGHE PRM 21.05.1952 20.06.2000-28.09.2000 

5 MARINCA TRAIAN PD 13.11.1951 20.06.2000-25.06.2004 

6 PETRAN AUREL PUNR 04.01.1960 20.06.2000-25.06.2004 

7 POP DUMITRU PUNR 05.02.1956 20.06.2000-25.06.2004 

8 POP ZAMFIR PUR 09.09.1966 20.06.2000-25.06.2004 

9 RUS VASILE PDSR 24.05.1948 20.06.2000-29.07.2003 

10 SABOU VASILE PNL 14.09.1965 20.06.2000-28.06.2001 

11 VANCA AUREL APR 19.02.1965 20.06.2000-25.06.2004 

12 GHIȚĂ VIORICA PRM 13.12.1952 28.09.2000-25.06.2004 

13 GHIȚ VASILE PNL 04.06.1961 28.06.2001-25.06.2004 

14 ARDELEAN GHEORGHE PDSR 22.02.1944 29.08.2003-25.06.2004 

d) mandatul 2004 - 2008 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Apartenența 

politică 

Data nașterii Perioada 

1 BENCIU VASILE PNTCD 02.01.1949 25.06.2004-18.06.2008 

2 DUMUȚA GHEORGHE PAP 08.10.1964 25.06.2004-18.06.2008 

3 MARINCA TRAIAN URR 13.11.1951 25.06.2004-18.06.2008 

4 POP DUMITRU PUNR 05.02.1956 25.06.2004-18.06.2008 

5 POP GHEORGHE PSD 28.01.1941 25.06.2004-18.06.2008 

6 POP ZAMFIR PUR 09.09.1966 25.06.2004-18.06.2008 

7 RUS  VASILE PSD 24.05.1948 25.06.2004-06.07.2004 

8 SABOU VASILE PD 14.09.1965 25.06.2004-18.06.2008 

9 VANCA AUREL PNL 19.02.1965 25.06.2004-18.06.2008 

10 VANCA VALENTIN PNG 01.03.1951 25.06.2004-18.06.2008 

11 VANCA VASILE PFDR 10.07.1956 25.06.2004-21.04.2005 

12 CIURDAȘ IOAN PSD 19.06.1965 29.07.2004-18.06.2008 

13 POP VASILE PFDR 25.11.1949 21.04.2005-18.06.2008 

 

e) mandatul 2008 - 2012 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Apartenența 

politică 

Data nașterii Perioada 



1 BANCOȘ ROMULUS PPPS 10.12.1971 18.06.2008-27.06.2012 

2 BENCIU VASILE Independent 02.01.1949 18.06.2008-27.06.2012 

3 DRAGOȘ CLAUDIU-ROMI PDL 03.06.1972 18.06.2008-27.06.2012 

4 GHIȚ VASILE PNL 04.06.1961 18.06.2008-27.06.2012 

5 POP DUMITRU PRM 05.02.1956 18.06.2008-27.06.2012 

6 POP ZAMFIR PC 09.09.1966 18.06.2008-27.06.2012 

7 ROATIȘ VASILE PIN 30.06.1964 18.06.2008-10.08.2011 

8 RUS VASILE PSD 24.05.1948 18.06.2008-27.06.2012 

9 SABOU VASILE PDL 14.09.1965 18.06.2008-27.06.2012 

10 VANCA VASILE PNL 10.07.1956 18.06.2008-27.06.2012 

11 VANCA VALENTIN PNGCD 01.03.1951 18.06.2008-27.06.2012 

12 ROGOZ IONEL PIN 05.01.1973 29.09.2011-27.06.2012 

f) mandatul 2012 - 2016 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Apartenența 

politică 

Data nașterii Perioada 

1 BANCOȘ  ROMULUS PPPS 10.12.1971 27.06.2012-23.06.2016 

2 DRAGOȘ CLAUDIU-ROMI PDL 03.06.1972 27.06.2012-23.06.2016 

3 GHIȚ VASILE USL 04.06.1961 27.06.2012-23.06.2016 

4 GHIȚ VASILE PNTCD 10.11.1965 27.06.2012-23.06.2016 

5 POP DUMITRU PRM 05.02.1956 27.06.2012-23.06.2016 

6 POP TRAIAN PRM 14.02.1969 27.06.2012-23.06.2016 

7 POP ZAMFIR PDL 09.09.1966 27.06.2012-23.06.2016 

8 RUS VASILE USL 24.05.1948 27.06.2012-23.06.2016 

9 SABOU VASILE PDL 14.09.1965 27.06.2012-23.06.2016 

10 SITAR IOAN PP-DD 26.11.1974 27.06.2012-23.06.2016 

11 VANCA VALENTIN UNPR 01.03.1951 27.06.2012-23.06.2016 

g) mandatul 2016 - 2020 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Apartenența 

politică 

Data nașterii Perioada 

1 BANCOȘ ROMULUS M10 10.12.1971 23.06.2016-23.10.2020 

2 BUTUZA ȘTEFAN PMM 14.04.1971 23.06.2016-28.11.2018. 

3 DRAGOȘ CLAUDIU-ROMI M10 03.06.1972 23.06.2016-23.10.2020 

4 GHIȚ VASILE PSD 04.06.1961 23.06.2016-23.10.2020 

5 HODOR OVIDIU PNL 03.01.1977 23.06.2016-28.05.2019 

6 PETRAN SORIN-FLORIN PER 28.10.1978 23.06.2016-23.10.2020 

7 POP DUMITRU PRM 05.02.1956 23.06.2016-23.10.2020 

8 POP TRAIAN PSD 14.02.1969 23.06.2016-23.10.2020 

9 RUS VASILE PSD 24.05.1948 23.06.2016-23.10.2020 

10 SILADI ANDREEA-FELICIA PSD 21.12.1985 23.06.2016-23.10.2020 

11 VANCA VALENTIN UNPR 01.03.1951 23.06.2016-23.10.2020 

12 DUMUȚA GHEORGHE PMM 08.10.1964 17.12.2018-23.10.2020 

13 RUSU AUREL PNL 12.06.1983 31.07.2019-23.10.2020 

h) mandatul 2020-2024 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Apartenența 

politică 

Data nașterii Perioada 

1 BANCOȘ ROMULUS PAD 10.12.1971 23.10.2020- 

2 DRAGOȘ CLAUDIU-ROMI Pro-România 03.06.1972 23.10.2020 

3 GHIȚ VASILE PSD 04.06.1961 23.10.2020 

4 PETRAN SORIN-FLORIN USR 28.10.1978 23.10.2020 

5 POP DUMITRU PRM 05.02.1956 23.10.2020 

6 PODINA  MONICA-LOREDANA  PSD 07.10.1974 23.10.2020-16.04.2021 

7 POP TRAIAN PSD 14.02.1969 23.10.2020- 

8 POP ZAMFIR PPU-SL 09.09.1966 25.11.2020- 

9 RUS COSTICĂ-ZAMFIR PSD 21.10.1968 25.05.2021- 

10 RUS VASILE PSD 24.05.1948 23.10.2020 



11 SABOU VASILE  PNL 14.09.1965 23.10.2020 

12 TĂTĂRAN FLORIN-MARIUS PMP 02.02.1987 23.10.2020 

 

II. VICEPRIMARI  

a) mandatul 1992 - 1996 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Apartența politică Data nașterii Perioada 

1 RUS  VASILE PDSR 24.05.1048 18.02.1992-19.06.1996 

b) mandatul 1996 - 2000 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Apartența politică Data nașterii Perioada 

1 POP  DUMITRU PRM 05.02.1056 19.06.1996-20.06.2000 

c) mandatul 2000 - 2004 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Apartența politică Data nașterii Perioada 

1 SABOU  VASILE PNL 14.09.1965 03.07.2000-30.06.2003 

2 RUS VASILE PSD 24.05.1948 29.07.2003-25.06.2004                    

d) mandatul 2004 - 2008 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Apartența politică Data nașterii Perioada 

1 RUS  VASILE PSD 24.05.1948 06.07.2004-18.06.2008 

e) mandatul 2008 - 2012 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Apartența politică Data nașterii Perioada 

1 POP ZAMFIR PDL 09.09.1966 18.06.2008-  27.06.2012      

f) mandatul 2012 - 2016 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Apartența politică Data nașterii Perioada 

1 POP TRAIAN PRM 14.02.1969 27.06.2012-23.06.2016 

g) mandatul 2016 - 2020 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Apartența politică Data nașterii Perioada 

1 POP TRAIAN PSD 14.02.1969 23.06.2016-23.10.2020 

h) mandatul  2020-2024 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Apartența politică Data nașterii Perioada 

1 POP TRAIAN PSD 14.09.1962 25.11.2020- 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7 

Procedura privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Comunei", respectiv a "Certificatului de 

Fiu/Fiică alComunei Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU " 



Art. 1. - Titlul de "Cetăţean de onoare al Comunei Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU ", denumit în 

continuare Titlu reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de către Consiliul Local al Comunei Comunei 

BĂIȚA DE SUB CODRU. 

Art. 2. - Certificatul de "Fiu/fiică al Comunei Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU ", denumit în 

continuare Certificat reprezintă distincţia acordată de către Consiliul Local alComunei Comunei BĂIȚA DE 

SUB CODRU persoanelor născute în comuna, la împlinirea vârstei de 18 ani. 

Art. 3. - Titlul şi Certificatul se pot acorda la iniţiativa: 

a) primarului; 

b) consilierilor locali; 

c) unui număr de cel puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul 

electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ - teritorială respectivă. 

Art. 4. - Acordarea Titlului şi a Certificatului nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, vârstă, 

domiciliu, sex, religie, apartenenţă politică. 

Art. 5. - Titlul şi Certificatul au următoarele caracteristici: 

a) sunt personale; 

b) sunt netransmisibile; 

c) reprezintă un drept al titularului; 

d) au valabilitate nedeterminată. 

Art. 6. - Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau 

personalităţi care se găsesc în una din următoarele situaţii: 

a) personalităţi cu recunoaştere locală, naţională sau internaţională care şi-au pus amprenta asupra 

dezvoltării comunei BĂIȚA DE SUB CODRU şi a imaginii acesteia; 

b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele  Comunei BĂIȚA DE 

SUB CODRU, în ţară şi străinătate; 

c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau 

prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în comuna Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU; 

d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), au produs o 

îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU; 

e) foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la realizarea 

unei imagini pozitive a comunei Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU în lume; 

f) sportivi din comuna Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU care au obţinut rezultate deosebite în 

competiţii sportive internaţionale; 

g) alte situaţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local. 

Art. 7. - Nu pot deţine Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii: 

a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni contra statului, crime 

împotriva umanităţii, fapte penale; 

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după clarificarea 

situaţiei juridice. 

Art. 8. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin depunerea 

unui dosar la unitatea administrativ - teritorială respectivă. 



(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puţin următoarele 

înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original); 

c) certificat de cazier judiciar (în original); 

d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul). 

(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puţin următoarele 

înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original). 

(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general al unităţii 

administrativ - teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoţit de referatul de aprobare şi dosarul prevăzut 

la alin. (2) sau (3). 

(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului dacă 

sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în şedinţă ordinară sau extraordinară. 

(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu majoritatea absolută 

a consilierilor consiliului local sau judeţean, după caz. 

(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs. 

(9) Decernarea Titlului se face de către primarul comunei Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU , în 

cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU.  

(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU 

în cadrul unei festivităţi care se organizează de către primar. 

Art. 9. - Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

a) preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare; 

b) primarul comunei Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU prezintă referatul de aprobare care a stat la 

baza propunerii Hotărârii nr. _____/____ a Consiliului Local al Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU. 

c) primarul Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU înmânează diploma de "Cetăţean de onoare al 

Comunei Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU " persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 

e) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele laureatului; 

f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în Cartea de 

onoare a Judeţului/Municipiului/Oraşului/Comunei . . . . 

Art. 10. - Deţinătorii în viaţă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al Comunei Comunei BĂIȚA DE SUB 

CODRU la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului Local al Comunei 

Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU sau în care acesta este coorganizator; 

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural - sportive organizate de instituţiile aflate 

în subordinea consiliului local; 



e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei 

Consiliului Local al Comunei. 

Art. 11. - Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situaţii: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea Titlului. 

Art. 12. - Titlul se retrage în următoarele situaţii: 

a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilităţile prevăzute la art. 7 lit. a); 

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură , Comunei BĂIȚA 

DE SUB CODRU , locuitorilor săi sau ţării. 

Art. 13. - Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Comunei BĂIȚA DE SUB 

CODRU după următoarea metodologie: 

a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU de către persoanele 

menţionate la art. 3; 

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local; 

c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate absolută, cu 

aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 

d) la şedinţa consiliului va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda cuvântul, 

la solicitarea sa. 

Art. 14. - Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Comunei BĂIȚA DE SUB 

CODRU 

Art. 15. - Fiecare Cetăţean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuţă cu numele 

acestuia. 

Art. 16. - Informaţiile publice referitoare la "cetăţenii de onoare" vor fi publicate şi în format electronic 

pe pagina de internet a unităţii administrativ - teritoriale respective. 

Art. 17. - Legitimarea cetăţenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat de 

către primarul comunei Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU. Se va completa cu numărul hotărârii consiliului 

judeţean sau al hotărârii consiliului local prin care s-a adoptat acordarea Titlului. 

ANEXA Nr. 8.a 

Reţeaua rutieră 

B. Drumuri de interes judeţean 

Drumul judeţean 182 B, cu o lungime de 7,5   km pe teritoriul Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU. 

C. Drumuri de interes local 

1. Drumuri comunale 

Drumul comunal 90 A , cu o lungime de 3,5   km pe teritoriul Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU  

Drumul comunal 91 Asuaju de sus -ODESTI , cu o lungime de 7,1   km pe teritoriul Comunei BĂIȚA DE 

SUB CODRU 

2. Drumuri vicinale;În număr de  24 și în lungime totală de  aproximativ 65 km.Acestea  fiind într-o constinua 

schimbare în funcție de anumite investiții din comună. 

3. Străzi;  În număr total de 41  și în lungime totală aproximativ  de 24,5 KM 

   



În localitatea Băița de sub Codru 

      1.   -Peste vale ( de la Moara la Dâmboc)  

      2.   -La Somnorea  

      3.   -Pe Vălcea   

      4.   -Ciuceana  

      5.  - La Șandor (str. Fierăriei) 

      6.  - La Bâcu  

      7.  - La Vironica  

      8.  - Iosălii(pe lângă Mitru lui Bencău) 

      9.  - Pustălac 

     10. - Macovei 

     11. - Bisericilor (dela Marin Dumuța la Ludovic Cureu) 

     12. - Pe deal(intersecție primărie-pășune -Gritarașu) 

     13. - dudu valcei (de la ludovic pana la pictorul) : 

     14.  - Pichii 

     15.  - Vilii 

     16.  - Găbului(până la chichi) 

     17.  - Prislop  

     18.  - Lupilor  

     19.  - La Barsi(str. Pășunii) 

     20.  - Căcioreana  

     21.  - La budiu 

     22.  - Liveziilor 

     23.  - Dispensarului(str. Sănătății) 

     24.  - Principala (Moară-Hută) 

     25.  - Poieni  

     26.  - Bihoreana   

     27   - Valea lui Dan  

      

 

    În localitatea URMENIȘ : 

 

1.  Principala (Nord Color -capătu Satului)  

2.  Valcelusa (spre Moșinoae) 

3.  Drumul lat (nord-color-pășunea Tămășenilor) 

4.  Cacova (la Ianosu Todi,nr. imobil 180 ,  ramane cu semn de intrebare)  

5.  Podul Morii 

6.  La carpeni (Acces terenuri agricole-lîngă Oșan  nr. imobil 176) 

7.  Pe deal (Dealu Cucenilor) 

8.  Pe valcea  

9.  Păcurarului(pentru strada care face legatura intre principala pe langa nr de imobil 112 si pe deal la 

132 e cu semn de intrebare) 

10.  După Sat (fântăna dupa sat -lângă Grigor) 

11.  Frâncoaie(la Tătăran la  nr.  75 e cu semn de intrebare ) 

12.  La budiu (Din DJ 182 B-Tigani) 

13.  Peste Vale 

14.  Sinador(Spre pădure) 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 9 

la statut 

Principalele instituţii din domeniul educaţiei, cercetării, culturii, sănătăţii, asistenţei sociale, presei, radioului, 

televiziunii şi altele asemenea 

I. Instituţii din domeniul educaţiei şi cercetării. 

 

Despre învățământul din Bata de sub Codru se știe că în anul 1896 se edifică primul local de  

şcoală . La construirea acestei contribuie substanţial George Pop de Băseşti.  

În anul 1900 acelaşi George Pop de Băseşti va construi pe cheltuiala sa, o şcoală de model la  

Băiţa, cu săli de clasă şi locuinţă pentru învăţător. În acel an învăţător era loan Ciule, care va fi premiat de 

George Pop de Băseşti pentru activitatea sa cu o scrofă cu purcei. De-a lungul timpului au existat mai multe 

locații  ale unităților de învățamânt atât în Băița de sub Codru cât și în URMENIȘ și în care și-au desfășurat 

activitatea nenumăratele cadre didactice care au  educat miile de copii din comună. 

În prezent în comuna Băița de sub Codru funcționează  o singură instituție de 

învățământ,respectiv Scoala gimnazială cu clasele I-VIII Băița de sub Codru și care este frecventată de către 

un număr de 242 copii în total preșcolari,învățământ primar  și gimnazial și în care î-și desfășoară activitatea 

un număr de aproximativ 20 cadre didactice. 

     II. Instituţii din domeniul culturii 

-Căminul cultural Băița de sub Codru  

-Biblioteca comunală. 

-Căminul cultural Urmeniș 

 

     III. Instituţii din domeniul sănătăţii 

-Cabinetul de medicină de familie Dr. GRUMAZ MIRELA 

-Farmacia HERACLEUM 

ANEXA Nr. 10 

Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi terţiar, precum 

şi din agricultură,-Agenti economici 

-SC NORD COLOR SRL Urmenis -producător  de Lacuri și vopsele cu un număr de  

-Sc BRUMARU SRL-exploatării forestiere 

-SC Agroforest SRL-care are ca obiect de activitate atât exploatările forestiere cât și cultivarea terenurilor 

-peste 20 de agenți economicin având diverse forme de organizare,respectiv P.F.A,I.F și I.I care desfășoară 

activităti de comert , in domeniul serviciilor și în agricultură. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 11 

                        Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei BĂIȚA DE SUB CODRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 12 

Principalele entităţi privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele, instituţiile de 

utilitate publică, precum şi celelalte organizaţii nonguvernamentale, care au sediul sau punctul declarat că 

funcţionează la nivelul unităţii administrativ - teritoriale 

I. Principalele partide politice 

În comuna  Băița de sub Codru ca filiale ale organizațiilor județene funcționează următoarele  

formațiuni politice  și care au participat la ultimele alegerii locale din anul 2020,respectiv; 

-Partidul Social Democrat,Partidul Național Liberal,Uniunea Salvați România-PLUS,Partidul PRO-

România,Partidul România Mare,Partidul Alianța Dreaptă,Partidul Mișcarea Populară,Partidul Popular 

Umanist-Social Liberal,etc 

II. Cultele religioase 

-Biserici ortodoxe:  -Băița: 1 care a fost primul edificiu  de cult ,fiind edificată  

în anul 1899. 

                                -Urmeniș: 1 ,ale cărei lucrării de  edificare au fost începute   

în anul 1912 

-Biserică catolică:  1- în Băița de sub Codru,dată în folosință  în anul 2007 . 

-Lăcaşe de rugăciune ale cultului Penticostal : -Băița: 2 din care; 

 1 PESTE VALE    (Carmel),dată în folosință în anul 1988  

 1 Pe Deal(Betel),dată în folosință  în anul 2009. 

                                 -Urmeniș: 1,(Maranata) dată în folosință în anul 2012 . 

 

ANEXA Nr. 13 

Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de către 

comuna BĂIȚA DE SUB CODRU 

-Asociația comunelor din România 

-Asociația comunelor Codrene 

-Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor Menajere  Maramureș 

-Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz  Maramureş 

ANEXA Nr. 14 

Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură 

din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală  

de  natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii 

Denumirea programului, proiectului sau activităţii, după caz 

 SÂNZIENE ÎN ȚARA CODRULUI ,care a ajuns la a 26 edițe și care din păcate nu a putut fi desfășurat în 

ultimii 2 ani din cauza pandemiei de CORONA-Virus.Manifestare care se ține în locul numit ”HUTA BĂIȚA 

DE SUB CODRU- în fiecare an! La data de 24 iunie. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

                                       POP ZAMFIR 

                                                                                                           Contrasemnat  pentru legalitate 

            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                 DRAGOŞ  TRAIAN 

 

          


