
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 68 
Din 21.11.2022

Privind aprobarea procesului tehnologic de exploatare şi a fişei de valorificare pentru partida 
3215 UP 2 ua 43B Valea lui Mihai şi majorarea preţului de vânzare a lemnului de lucru

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.11.2022;
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 adresei nr. 7477/2022 a Ocolului Silvic Strîmbu Băiuţ prin care este 
solicitată aprobarea procesului tehnologic de exploatare şi a fişei de valorificare pentru partida 
3215 Valea lui Mihai;

Ca urmare a adresei nr. 7182/2022 a Ocolului Silvic Strîmbu Băiuţ prin care se solicită 
majorarea cu 30 de lei a preţului lemnului de lucru din partizile 3126 din UP II, ua 45A, 3194 şi 
3195 suprapunere peste partida 3126, sumă reprezentând contravaloarea transportului lemnului 
de lucru la depozitul Ocolului Silvic

Luând în considerare prevederile Contractului de administrare a fondului forestier nr. 
3586/23.09.2021 încheiat între Comuna Băiuţ şi Ocolul Silvic Strâmbu Băiuţ precum şi cele ale 
capitolelor VII-IX din Legea nr. 46/2008 -  Codul Silvic cu modificările şi completările 
ulterioare, 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;

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 ,r din O.U. nr. 
57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă procesul tehnologic de exploatare şi fişa de valorificare pentru partida 
de produse secundare 3215 ua 43B de pe Valea lui Mihai conform Anexei 1, parte integrantă din 
prezenta Hotărâre.

Art. 2 Se aprobă majorarea cu suma de 30 lei/mc, sumă reprezentând valoarea 
transportului lemnului de lucru din platforma primară şi până la depozitul Ocolului Silvic 
Strîmbu Băiuţ, preţul lemnului de lucru destinat vânzării din partizile 3126 din UP II, ua 45A, 
3194 şi 3195 suprapunere peste partida 3126, pentru anul 2022, preţ aprobat prin H.C.L. Băiuţ 
nr. 45/2022



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

Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ
Biroului contabilitate - administrativ din cadrul primăriei
Ocolului Silvic Strîmbu Băiuţ
Dosar
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