
 
ROMÂNIA       

 JUDETUL MARAMURES        

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU        

CONSILIUL LOCAL         

                                               HOTARARE       

 
    cu privire la aprobarea punerii în valoare și  exploatării  cantităților  de material lemnos de pe pășunile   

                                  proprietate publică a UAT BĂIȚA DE SUB CODRU.  
 

                Având în vedere  ; 

- referatul de aprobare a primarului comunei , avizul comisiei de specialitate din cadrul 

consiliului local  , raportul  viceprimarului comunei ,precum şi avizul secretarului comunei; 

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

- prevederile  legii nr. 213/1998 privind bunurile  proprietate publica ,cu modificările și  

completarile ulterioare; 
                 In temeiul prevederilor articolului 129  aliniatul 2 litera” b-” aliniatul 4 litera”d” și    art.196  aliniatul 

1 litera „a” ,ale art. 287 litera ”b„  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 28 ianuarie2021,adopătă prezenta  

 

HOTĂRÂRE ; 

 
Articolul .1.  Se aprobă punerea în valoare  a  masei lemnoase  ce se v-a exploata de pe pășunile proprietate  

publică a UAT BĂIȚA DE SUB CODRU, în urma efectuarii lucrărilor de marcare de catre reprezentanții Ocolului 

Silvic Ulmeni.Prețul și modul de valorificare se vor stabili în urma finalizării lucrărilor de marcare și punere în valoare. 
              Articolul .2.  Se imputerniceste  d-nul DUMUȚA AUREL- primar al comunei BĂIȚA DE SUB CODRU,  
in vederea demarării procedurilor pentru încheierea unui contract de prestarii servicii cu Ocolul Silvic ULMENI  pentru 

punerera în valoarea a masei lemnoase  de pe pășunile  proprietate publică a UAT BĂIȚA DE SUB CODRU. 
 Articolul.3. Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari vor fi suportate din 

bugetul local  al comunei . 
  Articolul 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local și 

afişarea la sediul primăriei 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 

   

                    SABOU VASILE 

            
        Contrasemnat pentru legalitate 

                                    secretarul general al comunei 

                                       DRAGOŞ TRAIAN 

Baita de sub Codru 

la 28.01.2021. 

Nr.11. 
 
         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 

 

 


