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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA 

     COVASNA 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 12/2022 

Cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, 

pentru fondul forestier proprietatea orașului Covasna, administrat în baza 

contractului de administrare nr. 597/2015 

 

 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din 

data de 31 ianuarie 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în funcţie (16), 

Analizând referatul de aprobare al primarului,  rapoartele 

compartimentelor de specialitate, avizul comisiilor de specialitate pentru pentru 

turism şi agrement, protecţia mediului, agricultară şi silvicultură şi pentru 

programe de dezvoltare economică- solcială, buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ, precum şi 

avizul de legalitate al secretarul general al oraşului. 

               Având în vedere: 

- adresa înregistrată la Primăria Covasna  sub nr. 1226/16.01.2022  prin 

care Ocolul Silvic Covasna a transmis propunerea  Bugetului de venituri 

și cheltuieli pentru anul 2022, pentru fondul forestier proprietatea orașului 

Covasna, administrat  în baza contractului de administrare nr. 597/2015, 

în vederea aprobării de către Consiliul local precum și memoriul justificat 

pentru BVC 2022 

- prevederile cap II art. 2 din  Contractul de administrare nr. 597/2015. 

      

 În conformitate cu prevederile  art.14 alin (2)  din Legea 46/2008 

privind Codul Silvic – republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

 

          În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2), lit.c, alin (14) art. 139 alin. (3) , 

art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din  O.U.G. 57/ 

2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Cu votul ,,pentru” a 16 consilieri, ,,împotrivă” – consilieri,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

       Art. 1.  Se aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, pentru 

fondul forestier proprietatea  orașului Covasna, administrat în baza contractului 



de administrare nr. 597/2015, așa cum a fost preliminat de Ocolul Silvic 

Covasna, conform anexei la prezenta hotărâre. 

     

       Art.2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  se va ocupa primarul 

orașului Covasna, prin aparatul de specialitate și  Ocolul Silvic Covasna.  

 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  Contrasemnează, 

        BECSEK ÉVA     SECRETAR GENERAL AL  

                                                                             ORAȘULUI COVASNA 

                     VASILICA ENEA 
                                                                           


