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       HOTARAREA nr. 21  

  Din 21.03.2022  

- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli   

al RPL Ocolul Silvic Padurea Bogatii RA pentru anul 2022 
 

 Consiliul Local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica,ordinara, in data de 

21.03.2022 

 Vazand Raportul de aprobare al primarului,   

 Avand in vedere: 

- Nota de fundamentare privind modul de intocmire a bugetului de venituri si cheltuieli al 

RPL Ocolul Silvic Padurea Bogatii RA pentru anul 2022, 

        - Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia  

-  Legea nr. 317 /2021 a bugetului de stat pe anul 2022 . 

                 În conformitate cu art. 4, al.(1) lit. a)  si  art. 6, alin. (1) din Ordonanța 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 operatorii economici prezintă organelor administraţiei publice centrale ori locale , după 

caz , în subordinea , în coordonarea , sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află ,  în vederea 

aprobării , bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare . 

- In conformitate cu prevederile  legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale 

actualizata   

In temeiul.art. 129 alin.2 lit. b , alin 4 lit a precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. a din   

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ   

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1 - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al RPL Ocolul Silvic 

Padurea Bogatii RA conform anexei nr.1  

 

Art. 2 - Se aproba detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de 

venituti si  cheltuieli  pe anul 2022 a  al RPL Ocolul Silvic Padurea Bogatii RA conform anexei 

nr.2.  

Art. 3 – Se aproba gradul de realizare a veniturilor totale ale RPL Ocolul Silvic Padurea 

Bogatii RA anexei nr. 3 

 

Art.4 – Se aproba Programul de investitii, dotari si surse de finatare a  al RPL Ocolul 

Silvic Padurea Bogatii RA  conform anexei nr. 4  
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Art. 5 - Se aproba Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor 

restante a  al RPL Ocolul Silvic Padurea Bogatii RA  conform anexei nr. 5  

 

Art. 6  Anexele fac parte integranta din prezenta hotarare 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA    

Consilier Local                                                                           Secretar General U.A.T.  

Grusea Lucian Constantin                 jr. Ioana Madalina Roman     

 

 

 

 

 

 

 

 
CVORUM:    DIFUZARE: 

 

Nr. 
consileri 

Prez
. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  13 2 13 - - 
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