ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNTANDREI
HOTĂRÂREA Nr. 8
din 31 ianuarie 2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, întocmit de
Ocolul Silvic Oradea pentru buna administrare a pădurii proprietatea publică a
Comunei Sântandrei
Consiliul Local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința ordinară din data
de 31 ianuarie 2020,
Luând în considerare adresa nr. 2051 / 11.11.2019 transmisă de Direcția Silvică Bihor –
Ocolul Silvic Oradea, prin care supune spre analiza Consiliului Local Sântandrei Bugetul de
Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, cu propunerile de valorificare a masei lemnoase din
pădurea proprietatea Comunei Sântandrei,
Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Sântandrei nr. 16786 /
12.12.2019, raportul de specialitate al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și
Privat, înregistrat sub nr. 16879 din 13.12.2019,
În conformitate cu prevederilor:
- art. 10 alin. (2) și (3), art. 12, art. 14 și art. 16 din Legea nr. 46 / 2008 Codul silvic,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- H.G. nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,
- art. 129 alin. (2), lit. c) și ale alin. (6) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa
de urgenţă 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 locali în funcție,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, întocmit de Direcția
Silvică Bihor - Ocolul Silvic Oradea pentru buna administrare a pădurii proprietatea publică a
Comunei Sântandrei, conform Anexei la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din acesta.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul
Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului - Judeţul
Bihor____Primar_____ Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat_____Biroul
Finanțe Contabilitate____Direcția Silvică Bihor – Ocolul Silvic Oradea ____________Dosar
special de ședință_____Afișare.
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