
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 64 
Din 31.10.2022

Privind aprobarea construirii unui drum forestier în partida 3126 Valea lui Mihai

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2022;
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 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;

Ca urmare a documentaţiei depusă de Ocolul Silvic Strîmbu Băiuţ prin care este 
solicitată şi justificată construirea unui drum forestier pe partida 3126 Valea lui Mihai. partidă 
din fondul forestier aflat în domeniul public al comunei Băiuţ;

Luând în considerare prevederile Contractului de administrare a fondului forestier nr. 
3586/23.09.2021 încheiat între Comuna Băiuţ şi Ocolul Silvic Strâmbii Băiuţ precum şi cele ale 
art. 83-84 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, 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. b. alin. 4 lit. „ a ” şi 139 alin. 3 lit. „ a ” din O.U. nr. 
57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă construirea de către Ocolul Silvic Strâmbu Băiuţ, cu respectarea 
tuturor prevederilor legale în domeniu, a unui drum forestier în partida nr. 3126 Valea lui Mihai 
parte din fondul forestier domeniu public al Comunei Băiuţ aflat în administrarea Ocolului Silvic 
Strîmbu Băiuţ, conform devizului prezentat. Anexa 1, parte din prezenta Hotărâre.

(2) Responsabilitatea respectării tuturor reglementărilor legale în domeniu privitoare la 
construirea acestui drum forestier revine Ocolului Silvic Strîmbu Băiuţ.

Art. 2 Se aprobă procesul tehnologic de exploatare şi fişa de valorificare pentru partizile 
3194 şi 3195 conform Anexelor 2-3, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

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

Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ
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