
 
 

ROMANIA        
   JUDETUL MARAMURES 

   COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
   CONSILIUL LOCAL         

                                                                                         HOTĂRARE 
privind aprobarea întocmirii amenajamentelor pastorale  pentru pășunile proprietate publică  

a UAT BAITA DE SUB CODRU,  

                precum și pentru suprafețele  de pășunii, deținute de către persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul  

 comunei Băița de sub Codru. 

 
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei,referatul viceprimarului comunei ,avizul comisiei de  

specialitate din cadrul consiliului local precum şi avizul secretarului comunei; 

              Având în vedere prevederile  OUG nr. 34/ din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente ,a HGR. nr.1064/2013 privind aprobarea  Normelor Metodologice de aplicare ale acesteia,cu modificările și 

completările ulteroioare; 
              Având în vedere prevederile legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică; 
              In temeiul prevederilor articolului 36 , alineatul 2 litera „c”,aliniatul 5  litera „a” ,articolului  115aliniatul 1 litera „b”şi  

a art. 123 din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  

februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare ; 

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă ordinara ăn data de 28  

februarie 2018; 

 

HOTĂRASTE : 

 

Articolul  1.  Se aprobă iniţierea procedurilor de întocmirii a amenajamentelor pastorale  pentru pășunile proprietate  
publică a UAT BAITA DE SUB CODRU,precum și pentru suprafețele  de pășunii deținute de către persoanele fizice sau juridice 

de pe teritoriul  comunei Băița de sub Codru. 

Articolul  2.  Contractul de prestării servicii  pentru întocmirea acestor amenajamente pastorale,se  va încheia  cu o  
firmă specializată în întocmirea  acestor tipurii de lucrării . 

              Articolul  3. Primarul comunei se imputerniceşte  pentru  inițierea procedurii  de achiziției publică privind -prestării 

Servicii- și încheierea contractului de achiziție publică. 
               Articolul  4. Contravaloarea  contractului de prestării servicii ,v-a fi suportată initial în totalitate din bugetul local iar 

contravaloarea lucrării pentru amenajamentul pastoral întocmit pentru suprafețele de pășuni altele decât cele proprietate publică 

ale UAT Băița de sub Codru,v-a fi recuperate ulterior de la deținătorii acestor suprafețe. 
                Articolul  5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare la sediul primăriei   si se comunica : 

- Instituţiei Prefectului Judetului Maramures 

- Primarului comunei Băița de sub Codru. 
      

PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

      Petran Sorin-Florin 
CONTRASEMNAT 

             SECRETARUL COMUNEI  

                 DRAGOŞ  TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la 28 februarie 2018. 

Nr.  9 . 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___11___voturi „pentru „ __0___voturi împotrivă,___0___abțineri din 

numărul  de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi ___11____ consilieri.   
 

 

   


