
                                                                                       
 ROMÂNIA       

 JUDETUL MARAMURES        

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU        

CONSILIUL LOCAL         

                                                   HOTARARE       

 
               cu privire la aprobarea  modului de valorificare  a unor cantități de material lemnos   din pădurea proprie-

tate publică a UAT BĂIȚA DE SUB CODRU,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.     MM-68/12.09.2018 întocmite de către Ocolului Silvic Ulmeni; 
- prevederile HGR.nr.617/2016,pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemn- 

noase din fondul forestier proprietate publică; 

In temeiul prevederilor articolului 36 aliniatul 2, litera „c”,aliniatul 5 litera „b”art.123 si a art.115  

aliniatul 1 litera „b” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata în Monitorul Oficial al 

României nr. 123 din 20  februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures,întrunit în data de 14 septembrie   

2018 în ședință de îndată ; 

 

           HOTARASTE : 

 

                    Articolul 1.  Se aprobă valorificarea prin vânzarea directă către populația din comuna Băița de 
sub Codru,  cantității de  masa lemnoasă de   22  mc ,lemn de foc , din partida 344 igienă. Cantitatea de 56 mc lemn 

de foc și lucru v-a fi utilizat pentru nevoile locale ale UAT-ului,în vederea asigurării încălzirii   unor spații din 

instituțiile din comună, pentru sezonul rece 2018-2019.  
        Articolul 2.  Prețurile de valorificare  a masei lemnoase (lei /mc) , este cele înscris în anexa la 

prezenta hotarăre,anexa ce face parte integranta din aceasta  
                                Articolul 3.  Prețul include și cheltuiala  percepută pentru doborârea arborilor de către personal  
autorizat. Sumele încasate se fac venit la bugetul local și vor fi utilizate pentru  onorarea prevederilor contractului 

încheiat cu Ocolul Silvic Ulmeni. 

Articolul 4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica : 
- Instituţieiu Prefectului judetului Maramures 

-     Ocolului silvic ULMENI. 

-     Compartimentului financiar-contabil 
  

PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

                                                                        RUS  VASILE 
            

        CONTRASEMNAT 
       secretarul comunei 

         DRAGOŞ TRAIAN 

 

Baita de sub Codru 
la 14.09.2018. 

Nr.30 . 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de_10___ voturi pentru,  __0___abţenere __0___ voturii împotrivă,din 

numărul  de  ___11_____  consilieri prezenţi .Un consilier nu a dorit să participe la vot. 

 

Consilieri în funcţie :  11 

 


