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2021.06.24-i 

40. számú HATÁROZAT 

a Jára Völgye Erdőkerülettel kötött 2616/02.04.2015 számú erdészeti szolgáltatói szerződés 

megszűnéséről illetve a Zilahi Stejarul Erdőkerülettel, Bács Község U.A.T.-Területi 

Közigazgatási Egység köztulajdonát képező erdészeti alapra kötött erdészeti szolgáltatói 

szerződés jóváhagyásáról  

 

A Kolozs megyei, Bács Község, Helyi Tanácsa rendes ülésén;  

Megvizsgálva a: 

- Románia Alkotmánya 120. cikkelyének (1) bekezdését, 121. cikkelyének (1) és (2) 

bekezdését; 

- Az 1997. évi 199. számú Törvény által jóváhagyott, a Helyi Önkormányzatok Európai 

Chartájáról szóló, Strasbourgban, 1985 október 15-én kelt egyezmény 3,4, 8. és 9. cikkelyét; 

- a Polgári Törvénykönyv 7. cikkelyének (2) bekezdését; 

- az Erdészeti Törvénykönyv 10, 12 és 17. cikkelyét; 

- a Közigazgatási Törvénykönyvből 133. cikkelyének (1) bekezdését, 129. cikkelyének 

(1), (2) bekezdésének c) részét, alátámasztva a (6) bekezdésének a) részével, 129. 

cikkelyének (2) bekezdésének d) részével, alátámasztva a (7) bekezdés r. részével, 243. 

cikkely (1) bekezdésének a) részével; 

- a közigazgatás döntési átláthatóságáról szóló 2003. évi 52. számú Törvényt;  

Figyelembe véve: 

-  Bács Község Polgármestere által előterjesztett, 5572/24.06.2021 számú határozat 

tervezetet, a Közigazgatási Törvénykönyv 136. cikkelyének (1) bekezdése által biztosított 

minőségében;  



- Bács község polgármestere ezen határozat 5571/24.06.2021 számú indoklását, mint 

indítványozó (minőségében);  

- Bács Község főtitkára, 2021.06.24-i kedvező véleményét; 

- a szakbizottság 2021.04.24-i kedvező véleményét; 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány 

Rendelet 196. cikkelyének 1. bekezdésének, a) része alapján: 

HATÁROZATOT HOZ: 

1.Cikkely Jóváhagyja a Jára Völgye Erdőkerülettel kötött 2616/02.04.2015 számú erdészeti 

szolgáltatói szerződés megszűnését, felmondással, a felmondás közlésétől számított 30 napos 

határidővel. 

2. Cikkely Az 1. cikkelyben említett erdészeti szolgáltatói szerződés megszűnésével, 

jóváhagyja Bács Község által fenntartott 820,6 hektár erdőre vonatkozó erdészeti szolgáltatói 

szerződés megkötését a Zilahi Stejarul Erdőkerülettel, amelyben a Zilahi Stejarul Erdőkerület 

vállalja, hogy az erdőterületre vonatkozó erdészeti szolgáltatásokat, a 2008. évi 46. számú 

Törvény és más hatályos előírások alapján előírt erdészeti rendszerben hajtja végre. 

3. Cikkely Meghatalmazza Balázs János urat, Bács község polgármesterét, az erdészeti 

szolgáltatásokra vonatkozó szerződés megkötésére, tárgyalására és aláírására illetve az 1. 

cikkelyben említett erdészeti szolgáltatói szerződés megszűntetéséhez szükséges  

intézkedések, lépések végrehajtására 

4. Cikkely A jelen határozatot a község honlapján közzéteszik, Bács Község székhelyén 

kifüggesztik és jelen határozatról értesülnek: a Kolozs megyei Prefektura; Bács Község 

Polgármestere; az illetékes osztály; Zilahi Stejarul Erdőkerületi Iroda 

 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 15 

Leadott szavazatok 15 

Igen szavazat 15 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 

 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK    ELLENJEGYZŐ  



A KÖZSÉG FŐTITKÁRA 

COLCER BOGDAN-IONUT    PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]     [aláírás] 


