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HOTĂRÂREA nr. 31 / 2020 

privind aprobarea  rezultatului financiar aferent anului  2020 privind administrarea 

padurii comunale  si aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli  preliminar pentru 

anul 2021  

 

Consiliul Local al   comunei Cicârlău , judetul Maramures, întrunitîn sedintă 

ordinară în data de  20 aprilei 2021 ,  având în vedere temeiurile legale, respectiv 

prevederile: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)  art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

e) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

completările ulterioare; 

f)  Legea nr. 24/2000 privind normele  de tehnică legislativă pentru elaborarea  

actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

g) art. 136 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Luând act de  :  

Luând act de: 

Proiectul de hotărâre initiat  de  Primarul comunei Cicârlău, în calitatea sa 

de iniţiator, însotit de raportul de aprobare nr. 2403/2021, raportul compartimentului de 

resort nr. 2404/2021 si referatul   viceprimarului comunei ;   

Adresa  Ocolului Silvic Ardud R.. nr. 1554/2021 prin care solicită 

aprobarea  rezultatului financiar al  anului 2020 si bugetul de venituri si cheltuieli 

preliminar pentru anul 2021;   

Avizul comisiilor pe domeniu din cadrul consiliului local;  

În temeiul Legii nr.273/2006-legea finanţelor publice, Legea nr.46/2008-

Codul Silvic HG nr. 715/2017 pentru aprobarea  Regulamentului  de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica si OUG nr. 139/2005 privind  

administrarea  pădurilor din Romania ,  art.129 alin 1 si alin 2 lit c, alin 6 lit asi b, 

art.139 alin  3 lit g si  art. 196 alin 1 lit a   din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 

adminsitrativ, cu modificările si completarile ulterioare,  

 

HOTĂRĂSTE 

 

Art. 1 Se aprobă rezultatul  financiar  aferent anului 2020  privind administrarea 

pădurii comunale Cicârlău,  întocmit de către Ocolul Silvic Ardud R.A. , conform anexei 

nr. 1 la prezenta hotărâre .  

Art. 2 Se aprobă  Bugetul de  venituri si cheltuieli preliminar pentru anul 2021, 

conform anexei 2 la prezenta hotărâre.  

 

http://www.comunacicirlau.ro/


 

 

 

 

Art. 3  .- Prezenta hotărâre se comunica: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş 

- Ocolul Silvic de Regim Ardud   

- Primarului comunei  

- Compartimentul financiar contabil 

- Locuitorilor comunei prin  postare pe pagina web a  institutiei 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNAT  

           Nicolae DORCA                             SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLAU                                                                                                   

                                                                                             Georgela POP    

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 20  aprilie   2021, cu 
următoarele voturi: 

Total consilieri locali  13 
Nr. consilieri prezenti  13 
Voturi pentru    13 
Voturi împotrivă  

 






















