
 

                                                       
ROMÂNIA       

 JUDETUL MARAMURES        

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU        

CONSILIUL LOCAL         

                                               HOTARARE       
               cu privire la aprobarea  modului de valorificare  a unor cantități de material lemnos  rezultat ca urmare a 

executării unor lucrării de igenizare  de pe pășunea DIUȚA ,precum și prețul minim de valorificare a acestor cantității.  

 Având în vedere  ; 

- expunerea de motive a primarului comunei , avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului  

local  , referatul  viceprimarului comunei ,precum şi avizul secretarului comunei; 

- prevederile  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale; 

- prevederile legii nr. 213/2008 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

- actul de punere în valoare  nr.2100152201750(859) întocmit de către Ocolului Silvic Ulmeni . 

- prevederile HGR.nr.924/2015,pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 

din  

fondul forestier proprietate publică,modificată și completată prtin HGR 43/2016; 

In temeiul prevederilor articolului 129  aliniatul 2 litera”d” aliniatul 4 litera”r” și    art.196  aliniatul 1  

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

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures,întrunit în ședință ordinară în data 

de   

30 septembrie 2021,adopătă prezenta ; 

 

               HOTĂRÂRE ; 

 

                         Articolul 1.  Se aprobă modului de valorificare și exploatare a  masei lemnoase rezultată ca urmare 

a executării unor lucrării de igenizare  de pe pășunea DIUȚA(în afara fondului forestier),în cantitate  de 19,83 mc –

lemn de foc din specia SALCAM ,masă lemnoasă  rezultată ca urmare a întocmirii  APV-ul nr. 2100152201750(859) 

de către Ocolul Silvic Ulmeni în vederea asigurării necesarului de lemn de foc pentru  încălzirea locuințelor 

populației,precum și prețul minim de valorificare a acestor cantității.  

      Articolul 2.  Prețul de valorificare a  masei lemnoase lei /mc de lemn de foc este de 150 lei/mc,preț 

în care sunt incluse toate cheltuielile cu privire la, punerea în valoarea,doborărea, depozitarea in rampă a masei 

lemnoase,precum și valoarea TVA-ului aferent.Cantitatea maximă ce se va putea vinde unei gospodării este de 2 

mc.Sumele încasate se fac venit la bugetul local și vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor  cu privire la punerera 

în valoare si exploatarea acestei cantității  precum și pentru efectuarea unor lucrării de întreținere a pășunii DIUȚA. 

       Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial 

Local, afişarea la sediul instituției 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,precum și   

  -      Primarului comunei 

-     Ocolului Silvic ULMENI. 

-     Compartimentului financiar-contabil 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA 

   

             TĂTĂRAN FLORIN-MARIUS 

            

        Contrasemnat pentru legalitate 

                                    secretarul general al comunei 

                                       DRAGOŞ TRAIAN 

Baita de sub Codru 

la 30.09.2021. 

Nr.40. 
 

         Notă; 

                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__11__ voturi pentru,  __0___abţenere __0___ 

voturi  

împotrivă,din numărul  de  ____11____  consilieri prezenţi .  Consilieri în funcţie :  11 
 



 


