ROMANIA
JUD.SATU MARE
COMUNA VETIȘ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr.22/2017

privind aprobarea asocierii comunei Vetiș alături de comunele Doba, Terebeşti, Viile Satu
Mare, Socond, Pir, Vama, Cămărzana, Târşolţ, Craidorolţ, Tarna Mare, Cicârlău, Odoreu, Bixad şi
oraşele Ardud, Seini, Oraşul Tăuţii Măgherăuş cu comuna Păuleşti în regia publică locală
„Ocolul Silvic Ardud R.A.”
Luând act de proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului comunei Vetiș, în
calitate de iniţiator și de rapoartele compartimentului de specialitate și al comisiei de
specialitate a consiliului local Vetiș,
Având în vedere prevederile art. 7 alin.1 lit.b, art.10 alin.1 și alin. 2 lit.b, art. 12, 14 și
15 ale Titlului II Administrarea fondului forestier naţional din Legea nr.46/2008 privind Codul
silvic, actualizată, precum şi prevederile Ordinului nr. 904/2010 cu privire la aprobarea
procedurilor privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice și atributiile acestora,
Luând act de hotărârea consiliului local al comunei Păuleşti nr.26/06.03.2017 privind
administrarea pădurii proprietate publică a comunei Păuleşti,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), ale alin. (7) lit. a) și c), ale art. 45 alin. (2)
lit. f), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Vetiș întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.04.2017 adoptă
prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă asocierea comunei Vetiș alături de comunele Doba, Terebeşti, Viile
Satu Mare, Socond, Pir, Vama, Cămărzana, Târşolţ, Craidorolţ, Tarna Mare, Cicârlău, Odoreu,
Bixad şi oraşele Ardud, Seini, Oraşul Tăuţii Măgherăuş cu comuna Păuleşti în regia publică
locală „Ocolul Silvic Ardud R.A.”.
Art. 2 Se aprobă modificarea Statutului și Regulamentului de organizare și funcţionare a
regiei, cu personalitate juridică proprie şi sediul in localitatea Ardud, str. Nouă, nr.1, jud. Satu
Mare, conform Anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se împuterniceşte dl. Petroşianu Călin ,cetăţean român, născut la 01.02.1974 în
com. Ardusat, jud. Maramureş, posesor al C.I. seria SM, nr. 491140, eliberat de SPCLEP Ardud,
să semneze în faţa notarului public actul adiţional de modificare a documentelor constitutive ale
Ocolului Silvic Ardud RA şi actualizarea acestora, şi să depună actele la Oficiul Registrului
Comerţului.
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul
și secretarul comunei Vetiș.
Art. 5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Vetiș
și se comunică Instituției Prefectului județului Satu Mare și Ocolului Silvic Ardud R.A.
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Total consilieri 15 , Prezenti 12, Pentru 12 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

