ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ-comuna SALSIG
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.53
din 26.08.2022
privind stabilirea modului de valorificare a materialului lemnos provenit din
toaletarea arborilor aflaţi in albia inferioara a râului Sălaj (in afara fondului forestier)
Având in vedere proiectul de hotarare nr.54/19.08.2022 initiât de primarul
comunei si referatul de aprobare al acestuia întocmit in calitate de iniţiator,
înregistrat sub nr. 2493 din 19.08.2022 cu privire la stabilirea modului de valorificare a
materialului lemnos provenit din toaletarea arborilor aflaţi in albia inferioara a râului
Sălaj (in afara fondului forestier), precum si a preţului de valorificare;
-solicitarea comunei Salsig nr.1404 din 29.04.2022 către SGA Maramureş privind
aprobarea toaletarii arborilor aflaţi in albia inferioara a râului Sălaj ; adresa S.G.A.
Maramureş nr.1773/03.05.2022 privind acordul acestora cu privire la toaletarea
arborilor si corectarea coronamentului;
-adresa O.S. Ulmeni nr.2831/14.06.2022 prin care inainteaza spre analiza actul
de punere in valoare nr.1009, Număr SUMAL 220015200840;
-raportul întocmit de responsabilul de achiziţii publice înregistrat sub nr.2494
din 19.08.2022;
-solicitările unor cetateni din comuna cu privire la acordarea de masa lemnoasa ,
anchetele sociale efectuate la domiciliul acestora; cererile cuprinse in centralizatorul
nr.2505 din 22.08.2022 aprobat de primarul comunei;
Ţinând cont de Avizul favorabil nr.26 din 25.08.2022 emis de „Comisia pentru
administraţie publica, juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism,
administrarea domeniului public si privat", din cadrul consiliului Local Salsig;
-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
In conformitate cu prevederile :
- H.G. nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
-Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicata;
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-Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative (r2);
în temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit.„c", art.139 alin.(3) lit.„g" si
art.196 alin.(l) lit.„a”
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările si completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 26
august 2022
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.Se aproba stabilirea modului de valorificare a materialului lemnos provenit
din toaletarea arborilor aflaţi in albia inferioara a râului Sălaj (in afara fondului
forestier), din Partida 1009 (Salsig), natura produsului : „T.în.A.F.F.", u.a: UAT Salsig,
cantitatea: 17,93 mc, astfel:
a)
cantitatea de 4,48 mc. - va fi atribuita cu titlu gratuit către fam. d-lui Haidu
Liviu-Petrica -domiciliat in loc. Salsig, nr.430
b) cantitatea de 4,48 mc. - va fi atribuita cu titlu gratuit către fam. d-lui Crisan
Marin -domiciliat in loc. Salsig, nr.201
c) cantitatea de 4,48 mc. - va fi atribuita cu titlu gratuit către fam. d-lui Varga
Gheorghe -domiciliat in loc. Salsig, nr.164
d) cantitatea de 4,48 mc. - va fi atribuita cu titlu gratuit către fam. d-lui Cadar
Crina-Alina -domiciliata in loc. Salsig, nr.469
Art.2.Primarul comunei Salsig, va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art.3.Prezenta hotarare se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
- d-lui Primar al comunei Salsig;
- cetăţenilor prevăzut la art.l;

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Sorina-Carmen KEIZER

Nr. total consilieri: 10, din care prezenţi 8, absent: 2.
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 8 voturi „pentru
„abţineri".

0 „împotriva", 0
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