ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA SFÂNTU GHEORGHE
-Consiliul local –
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 întocmit de catre
Ocolul Silvic Slobozia pentru administrarea fondului forestier proprietatea comunei Sfântu
Gheorghe aflat în administrarea acestuia

Consiliul local Sfântu Gheorghe , județ Ialomița întrunit în ședința ordinară din data de 10
februarie 2022

-

Având în vedere :
Referatul de aprobare și motivare al primarului comunei înregistrat la nr.118 din 10.01.2022
Adresa nr.8012/C.I./28.12.2021 prin care înainteaza bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022
Contractul de administrare nr.11413/19.08.2016 încheiat între Directia Silvică Ialomița- Ocolul Silvic Slobozia
si Comuna Sfântu Gheorghe
Raportul compartimentului contabilitate înregistrat la nr.186 din 12.01.2022
Examinând:
Avizul de legalitate al secretarului general al comunei înregistrat la nr. 253 din 17.01.2022

Raportul de avizare al comisiei pentru activități economico- financiare , juridică și de disciplină înregistrat la
nr. 113 din 03.02.2022
- Raportul de avizare al comisiei pentru agricultura , amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si
turism nr.74 din 03.02.2022
În conformitate cu :
- prevederile art.14 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(4), lit.a), art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, prezentat de Ocolul Silvic Slobozia privind
administrarea fondului forestier proprietatea comunei Sfântu Gheorghe in suprafață de 5 ha , aflat in administrarea
acestuia in baza contractului de administrare nr. 11413/19.08.2016 , conform anexei la prezenta hotărâre ce face
parte integrantă din aceasta.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul localității domnul Teculescu
Petru- Mădălin.
Art.3. Secretarul general al comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor
interesate.
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