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HOTĂRÂREA NR.150 
din  18.12.2008 

 
privind aprobarea  Contractului de administrare a pădurii proprietatea 

publică a oraşului Şimleu Silvaniei, încheiat cu Direcţia Silvică Zalău 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în 
data de 18.12.2008; 

Având în vedere Expunerea de motive nr.12944/2008 a Primarului oraşului, Raportul de 
specialitate nr.12945/2008 al secretarului oraşului, Avizul Comisiei şi Avizul Comisiei pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură a Consiliului Local ; 

În baza prevederilor art.12 din Legea nr.46/2008 – Codul silvic, art.12 alin.1 din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare  şi  ale art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.a şi art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001; 

În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
       HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.Se aprobă  Contractul de administrare  a pădurii cu suprafaţa de 377,80 ha,  

proprietatea publică a oraşului Şimleu Silvaniei, încheiat cu Direcţia Silvică Zalău, prevăzut în 
anexa  nr.1 la prezenta hotărâre. 

 
Art.2.Se aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli necesar pentru administrarea pădurii 

proprietatea publică a oraşului  Şimleu Silvaniei de către Direcţia Silvică Sălaj, conform 
Contractului de administrare menţionat la art.1, prevăzut în anexele nr.2 şi 3 la prezenta hotărâre. 

 
Art.3.Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

            Art.4.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentei hotărâri Tribunalului Sălaj 
în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
           Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului, 
Biroul cadastru şi Biroul buget, finanţe, contabilitate. 
 

     Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu : 
            - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
            - Prefectul Judeţului  Sălaj; 
                 - Biroul cadastru ; 
                 - Biroul buget, finanţe, contabilitate; 
                 - Dosar hotărâri. 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            CONTRASEMNEAZĂ, 
CHERECHEŞ GHEORGHE –DOREL                                 SECRETARUL ORAŞULUI,  
              ELENA-MARIA MOCAN  


