
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA  NR.  3 / 2020
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU

ANUL 2020 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 683,65 HA PADURE SI
25,1 HA PASUNE IMPADURITA , PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI

TOMESTI 

          Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
          Avand in vedere: 
         -Tinind cont de adresa nr.10000/2790/GHC/02.12.2019   a Ocolului Silvic Brad prin 
care solicita aprobarea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 pentru 
administrarea suprafetei de 683,65 Ha padure si 25,1ha pasune impadurita proprietatea 
publica a comunei Tomesti  administrate in baza contractelor  de administrare 
nr.11353/22.02.2016 si 12733/26.04.2018 
           - Proiectul de hotarare nr. 57 din 12.12.2019  initiat de primarul comunei Tomesti 
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020  pentru administrarea 
suprafetei de 683,65  Ha padure si 25,1 ha pasune impadurita , proprietatea publica a 
comunei Tomesti ;

- Referatul de aprobare  a primarului comunei Tomesti  privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pentru anul 2020 pentru administrarea suprafetei de 683,65  Ha padure si
25,ha pasune impadurita proprietatea publica a comunei Tomesti  administrate in baza 
contractelor  de administrare nr.11353/22.02.2016 si 12733/26.04.2018 ;
           - Raportul compartimentului buget, finante nr. 4/61 din 12.12.2019 din cadrul 
Primariei comunei Tomesti, precum si avizul favorabil al comisiei  de specialitate pentru 
programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public 
si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si 
comert nr. 5/7 din 29.01.2020, al avizului favorabil al  comisia de specialitate pentru 
administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor 
cetatenilor nr.  5/8 din 29.01.2020 ,  precum si avizul favorabil al comisiei  de specialitate 
pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 
5/9  din 29.01.2020 ;                  

   In baza  art. 14 alin.2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;

   În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.1 şi alin.2, lit.c,  art.139, alin.3 şi ale art.196,
alin.(1),  lit.a)   din  OUG  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi
completările ulterioare

H O T A R A S T E :

             Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 pentru suprafata
de 683,65 Ha padure si 25,1 ha pasune impadurita proprietatea publica a comunei Tomesti
administrate in baza contractelor de administrare nr.11353/22.12.2016 si 12733/26.04.2018 ,



incheiate  intre  Regia  Nationala  a  Padurilor  prin  Directia  Silvica  Hunedoara  si  Primaria
comunei Tomesti ,  conform anexei nr.1 care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

 Art.3. Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara 
- Primarului comunei Tomesti 
- Ocolului Silvic Brad

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZA
             Borza Traian                                                           SECRETAR GENERAL,

                               Giurgiu Sanda 

      Tomesti , 30.01.2020 

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si  liber ,   cvorumul fiind de:
9 voturi „pentru”   ; -  voturi „împotrivă”,  - abţineri.


