
 
 

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; 

- adresa nr.3189 /30.07.2019 a Ocolului Silvic Ulmeni ,refacută și comunicată nouă în data  

de 12.08.2019 ,prin care solicită aprobarea modului de valorificare și stabilirea prețului minim de valorificare 

a unei cantități de masă lemnoasă  ca diferență rezultată ca urmare a unui APV întocmit  eronat și comunicate 

nouă în cursul lunii iulie 2019; 

- prevederile HGR.nr.715/2017,pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică; 
                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; 

 

HOTARASTE : 

 

Articolul 1.  Se aprobă valorificarea  cantitații de 46 mc ca diferență de masă lemnoasă  

din  partida 505 SR comunicată nouă de către Ocolul Silvic ULMENI ,august față de iulie 2019, la prețul 

aprobat prin HCL nr. 34/31.07.2019 și modalitatea de valorificare înscrise în anexa la aceea  Hotărâre. 

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 pri-

vind Codul administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,pre-

cum și;   

  -      Primarului comunei 

-     Ocolului silvic ULMENI. 

-     Compartimentului financiar-contabil 

 

  
             PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

                                                                                    PETRAN SORIN-FLORIN 
            

        Contrasemnat pentru legalitate 
                                    secretarul general al comunei 

                                       DRAGOŞ TRAIAN 

 
Baita de sub Codru 

la 29.08.2019. 

Nr.37. 
 
         Notă; 

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

împotrivă,din numărul  de  __11______  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 

 



 


