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PROIECT HOTĂRÂREA NR.27 

din data de 14 aprilie 2021 

privind aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 

a Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Mureșului” 

 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş , judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 

 Având în vedere: 

- adresa nr.818/07.04.2021 a Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Mureșului” înregistrată la Primăria comunei 

Vărădia de Mureş sub nr. 1298/08.04.2021 prin care solicită aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 

2021 a Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Mureșului”; 

- referatul de aprobare a Primarului comunei Vărădia de Mureş cu privire la necesitatea aprobării bugetului de 

Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 a Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Mureșului”.;  

- raportul compartimentului de specialitate - cu privire la aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 

a Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Mureșului”.;           

-  prevederile art.1 litera b si c, art.4 alin.1 litera c, din Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatiile administrativ – teritoriale sunt actionari unici ori 

majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  Ordinului Nr. 3818/2020, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, 

precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 

- prevederile art.88, art 90, art.129, alin 4, lit ”a” din cuprinsul Ordonanței de urgență nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 consilieri în 

funcție, ___ prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de ____ voturi « pentru », 0 voturi « impotriva »,  

voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind majoritatea absolută; 

  In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

Art.1. Se aprobă  bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 a Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea 

Mureșului” RA, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinirese mandatează Primarul comunei Vărădia de Mureş și persoana care reprezintă 

Consiliul Local Vărădia de Mureş în Consiliul de administratie a Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Mureșului” 

RA. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:  

- Instituţiei Prefectului -  Judeţul Arad; 

- Primarul Comunei Vărădia de Mureş; 

- Regia Publică Locală „Ocolul Silvic Valea Mureșului”RA; 

INITIATOR, 

Primar, 

          Miculit Crina 

 


