
ANUNT 

            În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă
aducem la cunoştinţă că azi ,  12.12.2019  s-a initiat de catre primarul comunei TOMESTI , 
dl. Vasiu Adrian-Viorel 

          PROIECTUL  DE HOTARARE 
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 

               Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la 
data de 29.01.2020, ora 10.00 . 
             Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar 
comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre. 

PRIMAR
VASIU ADRIAN-VIOREL

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

http://www.primariabrad.ro/index.php/publisher/file/action/download/frmAssetID/2944/


COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT  DE HOTARARE  NR.  57/12.12.2019 
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:
- 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 ;
          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 

 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  
administrata in baza contractelor  de administrare nr.11353/22.02.2016 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 

   INITIATOR,           AVIZAT                                  
                PRIMAR                                                                 SECRETAR     
        Vasiu Adrian-Vasiu                                                   GIURGIU  SANDA             


