
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  SÂNTANDREI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 13 

Din 31 ianuarie 2020 

 

privind acceptarea de către Consiliul Local al Comunei Sântandrei a unei sponsorizări din 

partea ROMSILVA – Direcția Silvică Bihor  

 

Consiliul local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința ordinară din data de 31 

ianuarie 2020, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare a primarului comunei Sântandrei, înregistrat sub nr. 382 / 15.01.2020, 

privind necesitatea acceptării unei sponsorizări din partea Romsilva – Direcția Silvică Bihor, respectiv, 

5000 de puieți de stejar roșu care vor fi plantați pe domeniul public al comunei Sântandrei; 

- raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism și Protecția Mediului, înregistrat sub nr. 

383 / 15.01.2020; 

- avizul consultativ al Comisiei juridice. 

            În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 32 / 1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare,  

- art. 69 din Legea nr. 273 / 2006 privind finsanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. d), și alin (7) lit. i) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial 

al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 14 voturi „pentru”, fără voturi „împotrivă”, fără „abţineri”, din 

totalul de 15 consilieri în funcție,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art.1. Se acceptă sponsorizarea efectuată de către ROMSILVA – Direcția Silvică Bihor a unui 

număr de 5000 puieți de stejar roșu, care vor fi plantați pe domeniului public al comunei Sântandrei. 

           Art.2. Se mandatează domnul Ioan Mărcuș – Primarul comunei Sântandrei, să semneze 

Contractul de sponsorizare. 

           Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Sântandrei 

și Compartimentul Urbanism și Protecția Mediului.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului - Judeţul 

Bihor______Primar_____ Compartimentul Urbanism și Protecția Mediului _______Direcția Silvică 

Bihor____Afișare. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     CONTRASEMNEAZĂ, 

CONSILIER                 SECRETAR GENERAL 

     Dorin Dumitru MĂRCUȘ               Dorina ILEA 

 


