
                                                                                       
 ROMÂNIA       

 JUDETUL MARAMURES        

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU       ###PROIECT### 

CONSILIUL LOCAL         

                                                   HOTARARE       

 
               cu privire la aprobarea  modului de valorificare  a unor cantități de material lemnos   din proprietate  
publică a UAT BĂIȚA DE SUB CODRU, precum și a noului preț 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. 1311937-MM-68/25.03.2018 întocmit de către Ocolului Silvic 

Ulmeni, comunicat  nouă cu Adresa nr.1755/13.04.2018,precum și adresa nr. /iunie 2018; 

- prevederile HGR.nr.617/2016,pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei  

lemnoase 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 administrației publice locale , republicata în Monitorul Oficial al 

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

Consiliul local al comunei Baița de sub Codru, județul Maramureș; 

 

HOTARASTE : 

 

                    Articolul 1.  Se aprobă valorificarea prin vânzarea , a întregii cantității de  masa lemnoasă de  
362 mc  , din partida 296 pr-co ,prin licitație. 
        Articolul 2.  Prețurile de valorificare  a masei lemnoase (lei /mc) , este cele înscris în anexa nr. 

1la 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 26.06.2018. 

Nr. . 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de____ voturi pentru,  _____abţenere _____ voturii împotrivă,din numă-

rul  de  ________  consilieri prezenţi . 

 

Consilieri în funcţie :  11 

 


