
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ 
COMUNA BĂIUŢ 
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 137 
Din 26.10.2022

Privind convocarea Consiliului local Băiuţ în şedinţă ordinară

Primarul comunei Băiuţ;
în temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. “a'’, alin. 3 şi 5, art. 155 alin. 1 lit. e şi art. 

196 alin. 1 lit. b din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE

Art. 1 Consiliul Local al comunei Băiuţ, judeţul Maramureş este convocat în şedinţă 
ordinară în data de 31.10.2022 ora 17.00. în sala de şedinţe a Primăriei Băiuţ, cu următorul 
proiect de ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat cu Consiliul Judeţean 
Maramureş privitor la realizarea obiectivului de investiţii *' înfiinţarea şi dezvoltarea unei 
rezervaţii de zimbrii în comuna Băiuţ. judeţul Maramureş ”;

2. Proiect de hotărâre privind modificarea coeficienţilor de salarizare cuprinşi în Anexa 3 
din H.C.L. Băiuţ nr. 21/2022;

3. Proiect de hotărre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III al 

anului 2022;
5. Prezentarea notelor de renunţare şi notelor de comandă suplimentară pentru Căminele 

culturale din Strîmbu Băiuţ şi Poiana Botizii şi aprobarea devizului actualizat al 
proiectului Modernizare cămine culturale în comuna Băiuţ, judeţul Maramureş;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unui drum forestier în partida 3126 Valea 
lui Mihai;

7. Diverse;
Art. 2 Materialele cuprinse în proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziţia consilierilor 

şi vor putea fi ridicate de la secretarul general al comunei Băiuţ. Consilierii locali vor putea 
depune amendamente privitoare la proiectele de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Art. 3 Proiectele de hotărâri cuprinse în ordinea de zi au fost trimise spre avizare către 
comisiile de specialitate Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget -  
finanţe, Comisia învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială şi Comisia Administraţie publică 
locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.



Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

D-lor consilieri;
Prefectului judeţului Maramureş
Cetăţenilor prin afişare şi publicare pe site-ul Primăriei Băiuţ 
Dosar

PRIMAR CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

POP AURELIANÍVICTOR

L.


