
         ROMÂNIA                                            

    JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 

        COMUNA NUŞENI    

 CONSILIUL LOCAL    

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de Ocolul 

Silvic Bistriţa, pentru anul 2022, privind administrarea fondului forestier 

proprietatea comunei Nuşeni 

 

 

 

 Consiliul local al comunei Nuşeni întrunit în şedinţă ordinară din data 

de 10.02.2022 în prezenţa a 11 consilieri, 

 

 

           Având în vedere: 

 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/600 din 02.02.2022; 

- raportul de specialitate nr.A.7/748 din 04.02.2022 ,al biroului financiar-

contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Nușeni, întocmit de către domnul Boloș Ioan, care ocupă funcţia de  

inspector principal, cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli întocmit de Ocolul Silvic Bistriţa, pentru anul 2022, privind 

administrarea fondului forestier proprietatea comunei Nuşeni; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nuşeni 

pentru buget- finanţe,urbanism,amenajarea teritoriului şi protecţia 

mediului,administrarea domeniului public şi privat, înregistrat cu 

nr.A.7/43 din 09.02.2022; 

- avizul favorabil al  comisiei de specialitate a Consiliului local Nuşeni 

pentru sănătate,învăţământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană 

şi relaţii externe, înregistrat cu nr.A.7/44 din 09.02.2022; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nuşeni,juridică  protecţie  socială şi apărarea drepturilor omului, 

înregistrat cu nr.A.7/45 din 09.02.2022; 

 

 



În conformitate cu: 

 

 

- adresa nr.789 din 28.01.2022 a Ocolului Silvic Bistrița, înregistrată la    

Primăria comunei Nuşeni sub nr.560 din 01.02.2022, prin  care este 

înaintat spre aprobare Bugetul de venituri şi cheltuieli al Ocolului 

Silvic  Bistriţa, pentru anul 2022; 

- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.715/2017 pentru 

aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  art.14 alin.(2) din Legea nr.46/2008, republicată, Codul 

Silvic, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 

sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările  ulterioare; 

 

 

            În temeiul art. 129 alin.(2) lit.,,b” , alin.(3) lit.,,d”, alin.(4) lit.,,a” alin (14), 

art.139 alin.(3) lit.,,a”, art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

           Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit de Ocolul 

Silvic Bistriţa, pentru anul 2022, privind administrarea fondului forestier 

proprietatea publică a comunei Nuşeni conform Anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2 Se împuterniceşte primarul comunei Nuşeni, domnul Mureşan Ioan 

şi secretarul general al comunei Nuşeni, doamna Irimieş Adriana-Gabriela să 

semneze anexa privind Bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit de Ocolul Silvic 

Bistriţa, pentru anul 2022, privind administrarea fondului forestier proprietatea 

comunei Nuşeni. 

          Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Ocolul 

Silvic Bistrița. 



Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 

alin.(3) lit.,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare,cu un număr de 11 voturi 

,,pentru”, din totalul de 11 consilieri locali prezenți la ședință. 

        Art.5.Prezenta hotărâre se  comunică de către doamna Irimieş Adriana – 

Gabriela, care ocupă funcția de secretar general al comunei Nuşeni cu: 

- Instituţia Prefectului  judeţului Bistriţa Năsăud; 

- domnul Mureșan  Ioan – primarul comunei Nuşeni; 

- biroul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nuşeni; 

- Ocolul Silvic Bistriţa. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

              MARINEL ȚOPAN 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                      SECRETAR GENERAL    

                                                                     ADRIANA-GABRIELA IRIMIEŞ                                                         
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