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JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                             HOTĂRÂREA 

Nr. 156 din  07.10.2016 

 
Privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase de pe terenul expropiat în vederea 

realizării obiectivului „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la RA Aeroportul 

Internațional Baia Mare” 

 
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinară la data de 07.10.2016 

Avand in vedere:  

- Expunerea de motive nr.  9264 /06.10.2016 a primarului orașului Tăuții Măgherăuș. 

- Adresa nr. 693/05.10.2016 a RA Aeroportul Internațional Baia Mare. 

- Art. 4 (1) din HG 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică. 

Art.2 (2) din Ordinul 1852/2016 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără 

compensare echivalentă a terenului în suprafață de 3,0037 ha de către Regia Autonomă Aeroportul 

Internaționaș Baia Mare, în vederea realizării obiectivului „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la 

RA Aeroportul Internațional Baia Mare” 

- Art. 36 și 38 din Legea 46/2008 Codul Silvic, republicată cu modificările ulterioare. 

- Legea nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local. 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. 

Constatând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin.5 lit.b, art.45 al.3,  art. 115 alin.1  lit.b şi art. 123 alin. 1 din  Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

 

           Art. 1 – Se aprobă folosirea pentru consum propriu  a materialului lemnos, lemn de foc și lemn de lucru cu diametrul 

până la 24 cm, rezultat de pe terenul terenul expropiat în vederea realizării obiectivului „Extindere și modernizare suprafețe 

aeroportuare la RA Aeroportul Internațional Baia Mare”. Materialul lemnos va fi folosit pentru încălzirea instituțiilor 

publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al orașului Tăuții Măgherăuș. 

 

         Art. 2  - Restul materialului lemnos rezultat, va fi valorificat de către administratorul fondului forestier în conformitate cu 

prevederile HG nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică. 

 

         Art. 3 Cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul Oraşului dl. Ardelean Anton, prin aparatul de 

specialitate. 

         Art. 4 Prezenta se comunica: 

 Prefectului judeţului Maramureş; 

 Primarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 

 Serviciului Financiar Contabil 

 Ocolului Silvic Tăuții Măgherăuș. 

 

 

                                                                             Presedinte de ședință 

                                                                                     Bonti Iosif 

 

  

                                                                                          

                                                                                                                            Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                            Bindila Calin Ioan         

 

Au fost prezenti         consilieri din 15  in functie 

Adoptata cu                       . 
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