
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 67 
Din 9.11.2021

privind aprobarea preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior pentru partizile predate de 
Ocolul Silvic Asociaţia Salcâmul Ciumeşti către Ocolul Silvic Strîmbu Băiuţ, a preţurilor de 

referinţă pentru partizile ce vor fi exploatate în anul 2022 şi a preţurilor de pornire pentru 
vânzarea prin licitaţie publică a masei lemnoase

Consiliul Local comunei Băiuţ. întrunit în şedinţa extraordinară din data de 9.11.2021;
Având în vedere referatul de avizare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, raportul 

compartimentului de specialitate şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Băiuţ;

Ca urmare Adresei nr. 18862/26.10.2021 a Direcţiei Silvice Maramureş prin care ni s- 
au comunicat Deciziile nr. 566/16.10.2018 şi 648/25.10.2021 ale Directorului general al RNP 
Romsilva şi a propunerilor preţurilor de referinţă pe specii/grupe de specii, grade de 
accesibilitate, sortimente şi natura produsului înaintate de către conducerea Ocolului Silvic 
Strîmbu Băiuţ;

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;

în conformitate cu prevederile capitolelor VII-IX din Legea nr. 46/2008 -  Codul 
Silvic, cele ale art. 4 alin. 1 şi art. 6 din H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului 
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cele ale O.U. nr. 
112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului 
Concurenţei precum şi prevederile Amenajamentului Silvic al comunei Băiuţ în care sunt 
prevăzute posibilităţile totale de tăiere, indicii de recoltare şi de creştere curentă a masei 
lemnoase;

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

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit.”c” şi lit. ”d”, alin. 7 lit. lit. ”r”, ale art. 129 
alin. 3 lit. "g" şi art. 196 alin. 1 lit. “a”, din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
republicata cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă preţurile de referinţă pe specii/grupe de specii, grade de 
accesibilitate, sortimente şi natura produsului pentru toate partizile preluate de către Ocolul



Silvic Strîmbu Băiuţ de la Ocolul Silvic Asociaţia Salcâmul Ciumeşti conform Anexelor 1-5 
parte din prezenta hotărâre.

(2) Preţurile de referinţă aprobate prin prezenta Hotărâre vor fi aplicabile de asemenea 
şi pentru toate celelalte partizi care vor intra în exploatare în anul 2022.

Art. 2 Se aprobă preţurile de pornire la licitaţie pentru aceste partizi conform preţurilor 
de referinţă de mai sus. în cazul în care preţurile rezultate vor fi cu zecimale, acestea se vor 
rotunji în sus.

Art. 3 Se aprobă valorificarea masei lemnoase din partizile menţionate la art. 1 prin 
licitaţie pe picior organizată în condiţiile legii.

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

Prefectului judeţului Maramureş;
Ocolului Silvic Strîmbu Băiuţ 
Primarului comunei Băiuţ 
Populaţiei prin afişare 
Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 
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