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PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului de gestiune privind veniturile şi cheltuielile pentru suprafaţa de pădure proprietatea 

comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018, întocmit de Ocolul Silvic
Dorna, în calitate de prestator al serviciilor silvice

Consiliul local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară 

Analizând:

- expunerea de motive a domnului primar- ing. Mezdrea Vilut, înregistrată la nr. 758 din 25.01.2019;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat Ia nr.____din________ ;
-Adresa Ocolului Silvic Dorna, nr. 123 din 17.01.2019;

Ţinând cont de raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi 
turism, înregistrat sub nr._____d in__________ ;

Având în vedere prevederile:
-art.5 litera „a” din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale modificată şi completată;
-Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 litera „c” din Legea nr.24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor, art.10, art. 36 alin 1 şi 2 litera „b” alin 4 litera "a" şi art. 45 alin 2 litera „a” şi art. 

115 alin.1, „b" Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune privind veniturile şi cheltuielile pentru suprafaţa de pădure 
proprietatea comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, pentru perioada 01.01.2018 -31.12.2018, întocmit de 
Ocolul Silvic Dorna, în calitate de prestator al serviciilor silvice, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul comunei, 
Şeful Ocolului Silvic Dorna şi compartimentele financiare contabile din cadrul instituţiilor implicate iar secretarul 
comunei o va aduce la cunoştinţă publică şi a celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului judeţului 
Suceava pentru control şi legalitate în termenul prevăzut de lege.

Iniţiator proiect de hotărâre, 
Primar- ing. Mezdrea Viluţ

mailto:poiana_stampei@vahoo.com
http://www.poianastampei.ro


COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stamnei@vahoo.com 

www.Doianastampei.ro

Nr. 760 din 25.01.2019

Data afişării: 25.01.2019

ANUNŢ

în conformitate cu prev. art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aducem la 
cunoştinţa publică următorul proiect de act normativ :

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune privind veniturile şi cheltuielile 
pentru suprafaţa de pădure proprietatea comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, pentru 
perioada 01.01.2018-31.12.2018, întocmit de Ocolul Silvic Dorna, în calitate de prestator al

serviciilor silvice

Proiectul de act normativ mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:
-la sediul Primăriei comunei Poiana Stampei pe panoul de afîşaj;
-la secretarul comunei Poiana Stampei;
Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei 

comunei Poiana Stampei;
în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, începând cu data afişării şi 

până la data de 11.02.2019, se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de 
recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite:
-prin scrisori trimise prin poştă pe adresa Primăriei comunei Poiana Stampei;
-depuse la secretarul comunei Poiana Stampei;
-persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi transmise 

în scris, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice: Ivan Alina-secretarul comunei 
Poiana Stampei.

Dezbaterea publică a proiectului de act normativ se va organiza în condiţiile prevăzute de art.7 
alin.9 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la Proiect de hotărâre privind 
aprobarea raportului de gestiune privind veniturile şi cheltuielile pentru suprafaţa de pădure 
proprietatea comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018, 
întocmit de Ocolul Silvic Dorna, în calitate de prestator al serviciilor silvice ”.

Secretar comună, 
p.S Tătartffflre(lax

mailto:poiana_stamnei@vahoo.com
http://www.Doianastampei.ro

