
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 66 
Din 9.11.2021

Privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de exploatare a masei lemnoase din partida
3071SR din UPII, ua 41A

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa extraordinară din data de 9.11.2021;
Având în vedere prevederile art. 48 din cap. VI al Contractului de administrare nr. 

3586/23.09.2021 încheiat între Comuna Băiuţ şi Ocolul Silvic Strîmbu Băiuţ;
Având în vedere Adresa Ocolului Silvic Strîmbu Băiuţ nr. 6324/9.11.2021 prin care am 

fost înştiinţaţi că pentru partida 3071SR din UPII. ua 41A la licitaţia din data de 8.11.2021 nu a 
fost depusă nici o ofertă de exploatare prin SICAP şi a fost propusă încheierea unui contract de 
prestări servicii de exploatare a masei lemnoase din această partidă cu un agent economic care să 
aibă capacitatea de a finaliza în acest an respectiva partidă ;

întrucât din cauza gestionării deficiente a fondului forestier din domeniul public al 
Comunei Băiuţ şi prelungirii formalităţilor de predare a acestuia de la Ocolul Silvic Asociaţia 
Salcâmul Ciumeşti către Ocolul Silvic Strîmbu Băiuţ până la această dată nu a fost asigurat 
necesarul de lemne de foc pentru populaţie şi pentru instituţiile publice ( Primăria Băiuţ, Şcoala 
Gimnazială Regina Elisabeta Băiuţ. Grădiniţa Băiuţ) iar exploatarea masei lemnoase nu se poate 
face în condiţii de iarnă ( strat gros de zăpadă sau ploi abundente ), este necesară exploatarea în 
regim de urgenţă a masei lemnoase din această partidă.

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;

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 cu modificările şi 
completările ulterioare, cele ale H.G. nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică precum şi cele ale art. 7 alin. 
5 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale art. 43 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică;

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

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin. 5 lit. ,.a” şi alin. 6 lit. „a*’ pct. 18, art. 45 alin. 1 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii de exploatare forestieră 
cu un agent economic autorizat, pentru cantitatea de 602,55 mc lemn din partida 3071 SR din UPII,



ua41A. atribuirea contractului facându-se în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice.

(2) Lucrările ce vor trebui executate în cadrul acestui contract sunt:
- doborât, secţionat, adunat cu atelaje, scos apropiat în platforma primară;
- curăţarea parchetelor (dacă este cazul), conform Ordinului Ministrului Mediului şi
Pădurilor nr. 1540/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
- sortarea masei lemnoase în platforma primară pe sortimente;
(3) Se aprobă preţul maxim pentru această prestare de servicii la suma de 100 lei/mc +

TVA.
Art. 2 Lemnul de foc obţinut din partida 3071SR din UPIL ua 41 A, va fi valorificat prin 

vânzare directă către locuitorii comunei Băiuţ conform listei comunicată de Primăria Băiuţ şi va fi 
repartizat pentru necesarul propriu al instituţiilor publice din Comuna Băiuţ iar lemnul de lucru şi 
surplusul de lemn de foc va fi valorificat prin vânzare la licitaţie conform procedurilor legale, către 
agenţii economici la preţurile din fişa de valorificare.

Art. 3 Se aprobă modelul contractului de prestări servicii de exploatare forestieră conform 
Anexei parte din prezenta Hotărâre.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a celor stabilite prin prezenta Hotărâre se împuterniceşte 
Primarul comunei Băiuţ.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului
administrativ:

Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ 
Cetăţenilor prin afişare 
Dosar
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