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 Nr. 13971 din 15.04.2021  

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 

PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Ocolului  Silvic „Codrii Cetăților” RA 

Codlea 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.13973/15.04.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.13972/15.04.2020, întocmit de Bogdan-Florian PLEȘEA, Viceprimar; 

▪ Nota de fundamentare în vederea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, 

întocmită de Ocolul Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea; 

▪ Hotărârea nr. 2/24.03.2021 privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Ocolului Silvic 

„Codrii Cetăților” RA Codlea pe anul 2021; 

▪ Legea contabilității 82/21991, republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 

▪ Legea 500/2002 privind finanțele publice,  cu modificările  și completările ulterioare; 

▪ Legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările  și completările ulterioare; 

▪ Legea 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările  și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.c) alin.(6) lit.a) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al Ocolului  

Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea, conform ANEXEI 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

Inițiator,                     Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                  Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


