
ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA ................................

R A P O R T

la Proiectul de Hotărâre privind modificarea Statutului şi Regulamentului de organizare si
funcţionare   al   Ocolului Silvic Ardud R.A.

Temeiul  legal  al  Proiectului  de  Hotărâre  iniţiat  de  primarul  ……………  constituie
prevederile  art. 7, alin.1, lit.b, art.10 alin.1 si 2 lit.b, art. 12,14,15 din Legea 46/2008 republicata
privind  Codul  Silvic   precum şi  ale  art.12,  alin  1-2  din  Legea nr.213/2008 privind  proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia precum şi ale art.36 alin.2 lit.e, alin.7 lit. a, c şi ale art.45 alin 2
lit.f din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cât şi Ordinul nr.1112/2018 privind
aprobarea  procedurii  privind  constituirea  şi  autorizarea  ocoalelor  silvice  şi  atribuţiile  acestora,
modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare.
                  Constituirea, organizarea şi funcţionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru
gospodărirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi a celor
proprietate publică, impune asigurarea administrării pădurilor, indiferent de formă de proprietate
asupra acestora,  prin personal  silvic  calificat  şi  autorizat,  precum şi  prin crearea unor structuri
organizatorice  adecvate  pentru  îndeplinirea  tuturor  obligaţiilor  şi  prin  realizarea  lucrărilor  de
gospodărire necesare.
 Prin Proiectul de Hotărâre se propune asocierea Consiliului Local al  ………………..
cu pădure de folosinţă forestiere, alături de  Consiliile Locale ale  comunelor: Doba, Terebeşti, Vetiş,
Viile Satu Mare, Socond, Pir, Vama, Cămârzana, Târşolţ, Turț, Craidorolţ, Tarna Mare, Cicârlău,
Odoreu, Păulești, Bixad  şi a Oraşelor Ardud, Seini, Oraşul Tăuţii Măgherăuş,  cu U.A.T. comuna
Batarci  în regia publică locală„ Ocolul Silvic Ardud R.A.”ce  funcţionează ca structura proprie în
vederea gospodăririi şi administrării pădurilor în regim silvic, pe principiul eficienţei economice.
                Regia are ca scop gospodărirea unitară şi durabilă, în conformitate cu prevederile
amenajamentelor silvice şi ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate privată a
unităţilor  administrativ-teritoriale  şi  a  fondurilor  cinegetice,  în  vederea  creşterii  contribuţiei
pădurilor la îmbunatăţirea condiţiilor de mediu şi la valorificarea superioară a materialului lemnos
rezultat, precum şi altor produse şi servicii specifice.
                Faţă de cele prezentate mai sus, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în formă
prezentată, ca fiind legal şi oportun. 

                                                                                            ...............la ……………

                   ÎNTOCMIT,



                

    ROM ROMÂNIA                                                                                                                                                                    
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                             
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                              
CONSILIUL LOCAL                                                

Hotararea 
Nr.297 din 28.11.2019

                 privind modificarea Statutului şi Regulamentului de organizare si funcţionare al

                                                    Ocolului Silvic Ardud R.A.

Consiliul local Tăutii-Magherauş întrunit  în şedinţa  ordinară la data de 28.11.2019.
Având în vedere: 

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului

- raportul  Comisiei  pentru  programe  de  dezvoltare  economoco-sociale,  buget  –  finanţe,

administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ;

- Prevederile  art.  7,  alin.1,  lit.b,  art.10  alin.1  si  2  lit.b,  art.  12,14,15  ale  Titlului  II,

Administrarea fondului forestier naţional din Codul Silvic, Legea nr.46/2008 republicata;

- Prevederile  Ord  1112/2018  cu  privire  la  aprobarea  procedurilor  privind  constituirea  si

autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora;

- prevederile art.136 (4) din Constituţia României, republicată;

- Adresa Ocolului Silvic Ardud nr. 15688/25.11.2019,

       -   Hotărârea Consiliului local al comunei Batarci nr.45 /2019 privind aprobarea Asocierii

Consiliului Local al Comunei Batarci alături de  Consiliile locale ale comunelor: Doba, Terebeşti,

Vetiş,  Viile  Satu  Mare,  Socond,  Pir,  Vama,  Tarna Mare,  Cămârzana,  Târşolţ  ,  Turț,  Craidorolţ,

Cicarlau, Odoreu, Păulești, Bixad  şi a Oraşelor Ardud, Tăuții Măgherauș și Seini în  regia publica

„ Ocolul Silvic Ardud” R.A.

   -     În temeiul prevederilor art.129, LIT. C, art 129(9), lit a și c, art 139 (3) lit. f din OUG 57/2019

privind Codul Administrativ:



HOTĂRĂŞTE

Art.1 -   Se aprobă asocierea  UAT TĂUȚII MĂGHERĂUȘ  alături de comunele Doba, Terebeşti,

Vetiş,  Viile  Satu  Mare,  Socond,  Pir,  Vama,  Cămărzana,  Târşolţ,  Turț,  Craidorolţ,  Tarna  Mare,

Cicârlău,  Odoreu, Păulești,  Bixad şi oraşele  Ardud ,  Seini,   cu U.A.T. comuna Batarci   în regia

publică locală „ Ocolul Silvic Ardud R.A.”.

Art.2 - Se aprobă modificarea Statutului si Regulamentului de organizare si funcţionare a regiei, cu

personalitate juridică proprie şi sediul in localitatea Ardud, str. Nouă, nr.1, jud. Satu Mare, conform

Anexelor 1 şi 2 la prezenta Hotărâre din care fac parte integrantă.

Art.3 - Se împuterniceşte dl.Petroșianu Călin ,cetăţean român , născut la 01.02.1974 în loc. Ardusat ,

jud.Maramureș,  posesor  al  C.I.  seria  SM.,  nr  491140.  eliberat  de  SPCLEP Ardud,  să reprezinte

Consiliul Local al orașului Tăuții Măgherăuș. in faţa notarului public.

Art.4 -Cu  ducere  la  îndeplinirea  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  primarul  si

secretarul general al orașului Tăuții Măgherăuș.

Art.5 Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin

Art.5 Prezenta hotarăre se comunica la:

                -    Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
- Primarul oraşului;
- Ocolul Silvic Ardud.

                                                       Presedinte de ședință
                                                                   Zaharie Vasile

                                                                            
                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR 

                                                                                                                                  Bindila Calin Ioan   
Au fost prezenti 13 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate
Nr .297/28.11.2019     
5 ex. CL/BCI



      ROMÂNIA
   
PRIMĂRIA  Tăuții Măgherăuș

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la Proiectul de Hotărâre privind modificarea Statutului şi Regulamentului de organizare si

funcţionare   al   Ocolului Silvic Ardud R.A.

Temeiul legal al Proiectului de Hotărâre iniţiat de primarul orasului Tăuții Măgherăuș îl
constituie  prevederile  art. art. 7, alin.1, lit.b, art.10 alin.1 si 2 lit.b, art. 12,14,15 din Legea 46/2008
privind Codul Silvic  cât şi Ordinul nr.1112/2018 privind aprobarea procedurii privind constituirea şi
autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare
şi funcţionare.
                  Constituirea, organizarea şi funcţionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru
gospodărirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi a celor
proprietate publică, impune asigurarea administrării pădurilor, indiferent de formă de proprietate
asupra acestora,  prin personal  silvic  calificat  şi  autorizat,  precum şi  prin crearea unor structuri
organizatorice  adecvate  pentru  îndeplinirea  tuturor  obligaţiilor  şi  prin  realizarea  lucrărilor  de
gospodărire necesare.
 Prin Proiectul de Hotărâre se propune asocierea Consiliului Local al  orașului Tăuții
Măgherăuș cu pădure de folosinţă forestiere, alături de  Consiliile Locale ale  comunelor: Doba,
Terebeşti, Vetiş, Viile Satu Mare, Socond, Pir, Vama, Cămârzana, Târşolţ, Turț, Craidorolţ, Tarna
Mare, Păulești, Bixad,   Cicârlău şi Odoreu şi a Oraşelor Ardud, Seini  cu U.A.T. comuna Batarci în
regia publică locală„ Ocolul  Silvic  Ardud R.A.”ce  funcţionează ca structura proprie în  vederea
gospodăririi şi administrării pădurilor în regim silvic, pe principiul eficienţei economice.
                Regia are ca scop gospodărirea unitară şi durabilă, în conformitate cu prevederile
amenajamentelor silvice şi ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate privată a
unităţilor  administrativ-teritoriale  şi  a  fondurilor  cinegetice,  în  vederea  creşterii  contribuţiei
pădurilor la îmbunatăţirea condiţiilor de mediu şi la valorificarea superioară a materialului lemnos
rezultat, precum şi altor produse şi servicii specifice.

I N I Ţ I E Z :
Proiectul de Hotărâre privind modificarea Statutului şi Regulamentului de organizare si funcţionare

al   Ocolului Silvic Ardud R.A.

                                                                                    ...........la ..............

I N I Ţ I A T O R
PRIMAR ARDELEAN ANTON


	

