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ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ - comuna SALSIG 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.53 
din 20.09.2021

privind modificarea si completarea „H.C.L. Salsig nr.38/2020 privind aprobarea 
cantitatii de masa lemnoasa care se va acorda populaţiei comunei Salsig, din fondul 
forestier proprietatea comunei Salsig, precum si a preţului de vanzare"

Având in vedere proiectul de hotarare nr.53 din 10.09.2021 initiat de primarul 
comunei si referatul de aprobare al acestuia elaborat in calitate de iniţiator si 
înregistrat sub nr. 3157 din 10.09.2021;

-H.C.L. Salsig nr.38/2020 privind aprobarea cantitatii de masa lemnoasa care se 
va acorda populaţiei comunei Salsig, din fondul forestier proprietatea comunei Salsig, 
precum si a preţului de vanzare"

-actul de punere in valoare nr.524 PR-CR Primăria Salsig, înaintat de O.S. 
Ulmeni;

-raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.3158 din 10.09.2021;
Ţinând cont de rapoartele de avizare ale „Comisiei pentru buget-finante, 

proiecte, agricultura, protecţia mediului, activitati social-culturale si culte,, si ale 
„Comisiei 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 :
-art.4 alin.(l) din Anexa la H.G. nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului 

de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu 
modificările si completările ulterioare;

-art. 3, art. 7 alin. (1) lit.„b", art. 10 şi art. 60 alin.(4) şi (5) din Legea nr. 46/2008 
privind Codul silvic, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

-art.286 alin. (4) si art.287 lit.„b" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit.„c" si „d"coroborat cu alin. (6) 
lit.„a", alin. (7) lit.„r", art.139 alin. (3) lit.„g" coroborat cu art.5 lit.„cc", si art.196 
alin.(l) lit.„a" si art.197 alin.(l) 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 20 
septembrie 2021,
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HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Alineatul (2) la art.l din „H.C.L. Salsig nr.38/2020 privind aprobarea 
cantitatii de masa lemnoasa care se va acorda populaţiei comunei Salsig, din fondul 
forestier proprietatea comunei Salsig, precum si a preţului de vanzare", se modifica 
dupa cum urmeaza:

(2) Se stabileşte preţul la masa lemnoasa care se recoltează din fondul forestier 
Padurea Comunala Salsig, prevăzut la alin. (1), la 220 lei/mc.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se însărcinează 
primarul comunei Salsig, prin compartimentul impozite si taxe din cadrul U.A.T. 
Comuna Salsig.

Art.3.Prezenta hotarare se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
- d-lui Primar al comunei Salsig;
- Ocolului Silvic Ulmeni;
- compartimentului financiar-contabil din cadrul U.A.T.C. Salsig;
- compartiment impozite si taxe;
- dosar şedinţa;
-afisaj;

PREŞEDINTE DE 
Vasile

Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL 
Sorina-Carmen KEIZER

Nr. total consilieri: 11, din care prezenţi 11, absenţi: — .
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 11 voturi „pentru", 0 „împotriva", 

0 „abţineri".
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