
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA TREZNEA
CONSILIUL LOCAL

Tel.fax: 0260/658044, mobil 0733/985700
e-mail primarie_treznea@samtv.ro CIF 7977526

HOTĂRÂREA NR.30
Din 31 iulie 2017

privind încheierea unui protocol de cooperare între COMUNA TREZNEA și
PAROHIA ORTODOXĂ TREZNEA, COMPOSESORAT BOZNA și PAROHIA
ORTODOXĂ BUCIUMI în vederea intocmirii amenajamentului silvic pentru terenul
cu vegetație forestieră aflat în proprietatea semnatarilor protocolului .

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
întrunit în ședință ordinară

Având în vedere :
-Expunerea de motive prezentata de d-ul Oros Cristian primarul comunei și

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Treznea, înregistrat sub nr. 4056 din 25.07.2017, întocmit de d-ul
Blândaș-Igraț Ioan secretarul comunei;

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate Consiliului Local;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Treznea;
- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională

în administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public;

- prevederile art.36 alin.7 lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.Se aprobă încheierea unui protocol cooperare a UAT Comuna
TREZNEA și PAROHIA ORTODOXĂ TREZNEA, COMPOSESORAT BOZNA ,
PAROHIA ORTODOXĂ BUCIUMI în vederea intocmirii amenajamentului silvic
pentru terenul cu vegetație forestieră aflat în proprietatea semnatarilor protocolului ,
conform anexei care face parte integranta din prezentul.

. Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumelor de bani,
reprezentând întocmirea documentației amenajamentului silvic pentru pădurea
aflată în proprietatea comunei TREZNEA.

Art.3. – Se împuterniceşte Primarul comunei TREZNEA d-ul OROS
CRISTIAN pentru semnarea protocolui de cooperare.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-ului
OROS CRISTIAN primarul comunei și Bogdan Monica consilier superior,
compartimentul contabilitate.
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Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Institutia Prefectului judeţului Sălaj
-Primarul comunei Treznea
-Compartimentul contabilitate;
-locuitorilor comunei prin afisare ;
-Dosar hotărâri ;
-Dosar de şedintă ;

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ CONTRASEMNEAZA
CRISTE NICOLAE SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN
Consilieri prezenţi : 9
Consilieri absenti :-
Voturi pentru …….9
Voturi împotrivă –


