
 
 

ROMÂNIA       

 JUDETUL MARAMURES        

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU        

CONSILIUL LOCAL         

                                               HOTARARE       

 
    cu privire la aprobarea  modului de valorificare  a unei cantități de material lemnos  

                   din pădurea proprietate publică a UAT BĂIȚA DE SUB CODRU.  
 

                Având în vedere  ; 

- referatul primarului comunei de aprobare a proiectului de hotarăre , avizul comisiei de  

specialitate din cadrulconsiliului local  , referatul  viceprimarului comunei ,precum şi avizul secretarului 

general al comunei; 

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

- adresa nr.694 /13.02.2020 a Ocolului Silvic Ulmeni prin care solicită aprobarea modu- 

lui de valorificare  a unei cantități de masă lemnoasă  nevândută în urma desfășurării mai multor licitații; 

- 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,întrunit în şedinţă   

ordinară în data de  19 februarie   2020,adoptă prezenta ; 
 

HOTĂRÂRE   
 

Articolul 1.  Cantitatea de masă lemnoasă   de 1 mc ,care nu a fost  vândută ca urmare a mai  

multor licitații organizate de către Directia Silvică Maramures ,v-a fi valorificată pentru nevoile proprii ale 

instituției.  

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 

 

                                                                                          RUSU AUREL 
            

        Contrasemnat pentru legalitate 
                                    secretarul general al comunei 

                                       DRAGOŞ TRAIAN 

 
Baita de sub Codru 

la 19.02.2020. 

Nr.5. 
 
         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 

 


