
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 53 
Din 22.09.2021

Privind aprobarea încheierii Contractului de administrare în regim silvic a fondului forestier 
proprietate publică a Comunei Băiuţ între Comuna Băiuţ şi RNP - Romsilva, Direcţia Silvică

Maramureş prin Ocolul Silvic Strîmbu Băiuţ

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
22.09.2021;

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, 
proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local ca 
şi raportul de specialitate întocmit de dl secretar Pop Aurelian Victor;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile Titlului II Administrarea fondului forestier naţional, art. 
10, alin. (1), art. 12 alin. 1, art. 51, alin. (1) Legii nr. 46/2008 (CODUL SILVIC) republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Conform art. 3 alin. (4) din Regulamentul pentru stabilirea modalităţilor concrete de 
gospodărire a pădurilor şi de repartizare a resurselor materiale şi a surselor financiare cuvenite 
persoanelor fizice şi juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate şi pe care le 
administrează prin structuri silvice de stat, pe baza contractuală, precum şi a obligaţiilor 
acestora, aprobat prin H.G. nr. 954/ 2002 cu modificările şi completările ulterioare;

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. „ c ”, alin. 6 lit. ”a” şi ”b” art. 139 alin. 3 lit. ”g” şi art. 
196 alin. 1 lit. ”a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea cu RNP - Romsilva, Direcţia Silvică Maramureş prin 
Ocolul Silvic Strîmbu Băiuţ a unui contract de administrare a fondului forestier proprietate 
publică a Comunei Băiuţ, în suprafaţă de 1608,9 ha.

Art. 2 Se aprobă Contractul Cadru de administrare a fondului forestier proprietate 
publică a Comunei Băiuţ conform Anexei 1 Parte din prezenta Hotărâre.

Art. 3 Se împuterniceşte dna primar Maciuc Viorica să reprezinte Comuna Băiuţ şi în 
această calitate să semneze contractul de administrare a fondului forestier proprietate publică a 
Comunei Băiuţ.



Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
- Primarului comunei Băiuţ 

Ocolului Silvic Strîmbu Băiuţ
- Cetăţenilor prin publicarea pe site-ul Comunei Băiuţ 

Dosar

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

POP AURELIAN VICTOR

Cvorum: “7 voturi pentru, ‘ voturi împotrivă
şi fi abţineri din tO  consilieri prezenţi în total 11 consilieri


