
 

 

 
ROMANIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ      
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU        

CONSILIUL LOCAL             
                                                   

                     HOTĂRÂRE 

 

                                  privind aprobarea STATUTULUI comunei Băița de sub Codru,județul Maramureș 
 

Având în vedere; 

              -    referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, întocmit de către  primarul comunei , avizul comisi-

ilor de  specialitate din cadrul consiliului local  , raportul de specialitate   precum şi avizul secretarului general 

al comunei; 

- prevederile art. 1 anexa 1 din Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  

nr. 25 / 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a 

modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local. 

    -     prevederile art.4 și 6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 104 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și  

completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. a) și ale art. 139 alin.(3) lit.i) din Ordonanța de  

Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă  ordinară în data de 

24 noiembrie  2021,adoptă prezenta ; 

   HOTĂRÂRE : 
 

Articolul .1. Se aprobă Statutul Comunei  Băița de sub Codru, conform Anexei nr.1, care face  

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Articolul .2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea consiliului local  Băița de  

sub Codru nr.5 din 30 martie 2003, își încetează valabilitatea. 

Articolul .3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul și  

secretarul general comunei   Băița de sub Codru. 

                       Articolul. 4 STATUTUL prevăzut la art. 1 va fi adus la cunoştinţa consilierilor locali, a tuturor 

compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate şi la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

                       Articolul .3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituției 

,prin publicare în Monitorul Oficial Local şi se comunică prin grija secretarului general al comunei, în con-

formitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Prefectului Județului 

Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și   
    -  Primarului comunei  

             -   Consilierilor locali 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   

             POP ZAMFIR 
                                                                                                                                   contrasemnat  pentru legalitat 

   SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                                  TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  27 decembrie   2021. 
  

 Nr.60. 
         Notă; 

                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__11__ voturi pentru,  __0___abţenere ___0__ voturii împotrivă,din 

numărul  de  ____11____  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 


