
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 4
Din 31.01.2022

Privind aprobarea situaţiei privind administrarea pădurii aparţinând comunei Băiuţ pe
anul 2021 şi BVC pe anul 2022

Consiliul local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2022;

Ca urmare a Raportului prezentat de către dl Chira Ioan, şeful Ocolului Silvic 
Strîmbu Băiuţ privitor la administrarea pădurilor comunale pe anul 2021 şi bugetul de 
venituri şi cheltuieli prognozate pe anul 2022;

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de d-na primar Maciuc Viorica, 
proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate şi de secretarul general 
comunei Băiuţ şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei;

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 Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.U. nr. 139/2005 privind administrarea 
pădurilor din România;

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

în temeiul art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. „ c ”, alin. 6. art. 139 alin. 3 lit. ”g” şi art. 196 
alin. 1 lit. “a" din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă situaţia privind administrarea pădurii aparţinând comunei Băiuţ 
pe anul 2021 conform Anexei 1 parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli ale pădurii comunale pe anul 
2022 conform Anexei 2 parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

Conducerii Ocolului Silvic Strîmbu Băiuţ 
Prefectului judeţului Maramureş 
Compartimentul contabil din cadrul primăriei



Primarului comunei Băiuţ
Cetăţenilor prin afişare şi publicare pe site-ul Comunei Băiuţ 
Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

POP AURELIAN VICTOR

Cvorum: ’Ţ voturi pentru.___  voturi împotrivă
ş i___ abţineri dintr-un total de Ţ __ consilieri prezenţi;


