
 

 
ROMANIA 

   JUDETUL MARAMURES     

   COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
   CONSILIUL LOCAL         

      HOTARARE      
     
                    cu privire la aprobarea  exploatării unei cantităţii de lemn din pădurea comunei şi alocării  din bugetul local             

                    a unei sume  în vederea achitării contravalorii  unor materiale  de construcţie  necesare  refacerii unei  case  

                                                de locuit  în localitatea    URMENIȘ   nr.44 ,distrusă  în urma unui incendiu. 

 

Având în vedere cererea domnului MUGUR DANUȚ-ADRIAN  din localitatea URMENIȘ  nr. 44  

prin care solicită aprobarea  unor cantității de material lemnos și alocarea unei sume din bugetul local ,în vederea 

reconstruirii unei case de locuit, distrusă de incendiu;  

Având în vedere   procesul verbal de intervenție   nr./.10.2019,întocmit de către  ISU *GHEORGHE  
POP DE BĂSEȘTI*  Maramures,-Garda de intervenție nr. 2    FARCASA , atașat; 

Având în vedere  referatul de aprobare a primarului comunei , avizul comisiei de  specialitate din  

cadrul consiliului local  , raportul  compartimentului de specialitate  , avizul secretarului comunei,precum și actul de 

punere în valoare  nr. 1590254-MM-68,întocmit de către Ocolul Silvic ULMENI; 

Având în vedere prevederile  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale; 

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 şedinţă  ordinară în data  

de 21 noiembrie  2019,adoptă prezenta ; 

 

 

 

HOTĂRÂRE : 

 
Articolul 1.  Se aprobă exploatarea cantităţii de  15 mc material lemnos pentru construcție  

din specia Molid  , din pădurea comunei Băiţa de sub Codru  şi    suma de 5200  lei din bugetul local ,în 

vederea achitării  contravalorii  a unor materiale , necesare  refacerii unei anexe gospodărești ,proprietatea 

numitului  MUGUR DANUȚ-ADRIAN  din  localitatea   URMENIȘ  nr.44 ,distrusă  în urma unui incendiu. 

Articolul . 2. Prezenta hotărâre 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 legali-

tate,precum și   
     -  Primarului comunei 

                          -  Domnului   MUGUR DĂNUȚ-ADRIAN Urmeniș nr. 44 

              -  Compartimentului financiar- contabil  

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

      BANCOȘ  ROMULUS  
 

Contrasemnat  pentru legalitate 

             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                 DRAGOŞ  TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la  21 noiembrie 2019. 

Nr.48. 
 

 Notă: 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __10____voturi „pentru „ __0___voturi împotrivă,__0____ab-

țineri din numărul  de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi ___10____ consilieri.   

 

 


