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DISPOZIŢIA NR. 55 
Din 7.05.2021

Privind convocarea Consiliului local Băiuţ în şedinţă extraordinară

Primarul comunei Băiuţ;
în temeiul art. 133 alin. 2 lit. a, art. 134 alin. 1 lit. ”a”, alin. 3 şi 5, art. 155 alin. 1 lit. e şi 

art. 196 alin. 1 lit. b din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE

Art. 1 Consiliul Local al comunei Băiuţ, judeţul Maramureş este convocat în şedinţă 
extraordinară în data de 13.05.2021 ora 13, în sala de şedinţe a Primăriei Băiuţ, cu următorul 
proiect de ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Comunei Băiuţ în relaţia cu 
AFIR pentru proiectul Reîmpădurirea suprafeţelor de fond forestier U.P. II Băiuţ, u.a. 
116B, 97A, 125A

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu Asociaţia Clubul 
Sportiv HEM în vederea organizării concursului Hard Enduro Maramureş

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă a 
masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate publică a 
comunei Băiuţ şi a preţurilor de valorificare prin vânzare directă a masei lemnoase

4. Prezentarea unor cereri de concesionare în vederea acordării avizului de principiu;
5. Diverse;

Art. 2 Materialele cuprinse în proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziţia consilierilor 
şi vor putea fi ridicate de la secretarul comunei Băiuţ. Consilierii locali vor putea depune 
amendamente privitoare la proiectele de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Art. 3 Proiectele de hotărâri cuprinse în ordinea de zi au fost trimise spre avizare către 
comisiile de specialitate Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget -  
finanţe şi Comisia Administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor.

Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică:
D-lor consilieri;
Prefectului judeţului Maramureş 
Cetăţenilor prin afişare 
Dosar
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