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HOTĂRÂREA NR.372/2021
privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase, a cantităţii şi destinaţiei lemnului
fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Baia Mare
în cursul anului 2022
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ,
MIERCURI 17 NOIEMBRIE 2021
Examinând:
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.
473/2021;
• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.473/2021;
• Raportul de specialitate al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. nr. 2688/01.11.2021,
privind necesitatea aprobării modului de valorificare a masei lemnoase, a cantităţii şi
destinaţiei lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Baia
Mare în cursul anului 2022.
Având în vedere :
3
• Legea nr. 46 / 2008 – Codul Silvic cu modificări şi completări ulterioare - art. 59 alin. (5 ) din
Lege;
• HCL nr. 550 ∕ 2004 – privind înfinţarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare, cu modificări şi
completări ulterioare;
• H.G. 715 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie
2017 - art.4 alin.(1) şi art. 45 alin. (1), (11), (13) din Regulament;
• OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
• Avizul favorabil al comisiilor de specialitate I, II și III din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;
În temeiul prevederilor:
• Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a
Municipiului Baia Mare, în cursul anului 2022 astfel:
a) 15000 mc sub formă de masă lemnoasă fasonată
b) 19000 mc sub formă de masă lemnoasă pe picior.
Art.2. Se aprobă cantitatea de 6000 mc lemn fasonat pentru vânzarea directă (din totalul de 15000 mc
masă lemnoasă fasonată) astfel:
a) 5000 mc către persoane fizice
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b) 650 mc către unităţile de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau
de la bugetul local care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor
comunitare în domeniul ajutorului de stat.
c) 350 mc pentru consumul propriu al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
Art.3. Se mandatează şeful Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. să aprobe vânzarea directă a
lemnului de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, către persoane fizice
şi către unităţile de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau de la
bugetul local care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în
domeniul ajutorului de stat, pe baza solicitărilor scrise depuse la Ocolul Silvic Municipal Baia
Mare R.A. astfel:
a) în volum de maximum 50 mc, pe baza autorizaţiei de construcţie, în vigoare;
b) în volum de maximum 10 mc/an/familie/unitate de interes local, pentru nevoi proprii.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
• Instituția Prefectului Județului Maramureș;
• Primarul Municipiului Baia Mare;
• Consiliul de Administraţie al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare;
• Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.;
• Serviciul Administrație Publică Locală.
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