
                                                                   
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

 

DISPOZIŢIE 

 
cu privire la convocarea consiliului local 

                                                         în ședință ordinară 

 

  In temeiul prevederilor art. 133 aliniatul 1 ,art.134 aliniatul 1 litera”a” şi art.196  aliniatul 1 

litera „b”   din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 

2019; 

  Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş,emite prezenta ; 

 

                                                   D I S P O Z I Ț I E : 

 
  Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă în şedinţă 

ordinară în ziua de  30 ianuarie    2020, ora 9.00 conform  documentului de convocare anexat,în vederea dezbaterii și 

aprobării următoarelor proiecte de hotărârii;  
1. Proiect de hotarâre   cu privire la aprobarea organizării rețelei școlare a instituţiilor de învăţământ  

din comună,  pentru anul școlar 2020-2021. 

-Iniţiator: Primarul  comunei Baita de sub Codru 
                          2.Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea  numărului asistenților  personali ai   persoanelor cu   
handicap pe anul 2020 ,precum și a celor care au optat pentru indemnizație. 

      -Iniţiator: Primarul  comunei Baita de sub Codru. 

                          3. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe anul  
2020.  

-Iniţiator: Primarul  comunei Baita de sub Codru.   

       4. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local pe anul  
2020, pentru repartizarea orelor de munca in vederea aplicarii Legii nr.416/2001, modificata si completata de Legea 

nr.276/2010. 
     -Iniţiator: Primarul  comunei Baita de sub Codru. 

              5.Întrebării şi interpelări. 

                          6.Probleme curente 

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică prin grija  
secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate. 
  

                                                                    PRIMAR 
 

      DUMUŢA  AUREL 
 

 

Băiţa de sub Codru                          CONTRASEMNAT  

la 23.01.2020                                                            pentru legalitate   

                                                                Secretarul General al  Comunei 

                                   Traian Dragos 

Nr.37 


