ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIUŢ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 56
Din 18.05.2021
Privind nominalizarea d-lui viceprimar Hollo Iosif ca responsabil cu relaţia dintre Ocolul
Silvic titular al administrării pădurii comunale şi Primăria şi Consiliul Local Băiuţ

Primarul comunei Băiuţ, judeţul Maramureş;
Având în vedere H.C.L. Băiuţ nr. 34/6.11.2020 prin care dl Hollo Iosif a fost ales în
funcţia de viceprimar al comunei Băiuţ;
Făcând aplicarea preveden.or art. 157 alin. 1 şi 2 din O.U. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările si completările ulterioare;
în temeiul art. 155 alin (1) lit ”e” şi art. 196 alin. 1 lit. ”b” din O.U. nr. 57/2019 privind
codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

DISPUNE:
Art.l. (1) Se nominalizează dl viceprimar Hollo Iosif ca responsabil cu relaţia dintre
Ocolul Silvic titular al administrării pădurii comunale şi Primăria şi Consiliul Local Băiuţ.
(2) In această calitate dl viceprimar Hollo Iosif va îndeplini următoarele atribuţii:
- ţine legătura cu Ocolul Silvic cu care este încheiat contractul de administrare a
pădurilor comunale privitor la lucrările silvice necesare
- depune, primeşte şi prezintă documente justificative, situaţii de lucrări şi informări
privitoare la lucrările silvice executate de către Ocolul Silvic cu care este încheiat contractul de
administrare a pădurilor comunale
- aprobă cererile de lemn de foc şi solicitările justificate de lemn de lucru răşinos pentru
populaţie
- prezintă în şedinţele Consiliului Local, pe baza propunerilor primite din partea
Ocolului Silvic, propunerile de stabilire a preţurilor masei lemnoase pe picior, a lemnului de
foc şi a celui de lucru
Art. 2. Delegarea atribuţiilor menţionate mai sus se va face pe toată durata mandatului
d-lui viceprimar Hollo Iosif.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş
- D-lui viceprimar Hollo Iosif
- Dosar
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