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H O T Ă R Â R E A nr. 67 / 2022       
      

Privind aprobarea devizului suplimentar întocmit la protecția pădurilor, proprietatea 
publică a Comunei Gălăuțaș administrate de către Ocolul Silvic Broșteni, jud. Suceava, 

pentru combaterea prin stropire a dăunătorului “Hylobius abietis“ 
 
     Consiliul Local al Comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședință extraordinară, 
convocată de îndată, din data de 7 octombrie 2022; 
 
    Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului nr.7/125/2022, Raportul compartimentului  
Contabilitate  nr. 7/126/2022; 

- Prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.  20/2022 privind aprobarea bugetului 
general al comunei Gălăuțaș pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025;  

- Bugetul de venituri și cheltuieli la pădurile proprietatea publică a comunei Gălăuțaș, 
administrate de Ocolul Silvic Broșteni, județul Suceava, pe anul 2022; 

Ținând seama de:  
-prevederile art. 33 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și 

completările ulterioare; 
-Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică locală, 

proces-verbal de afișare nr. 9/38/2022,   
-Legii nr. 24/2000, privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
-Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

respectiv comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
servicii şi comerţ, nr. 9/63/2022, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, 
protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 10/55/2022,  comisia 
pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor nr.  11/68/2022;  

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), coroborate cu ale 
art. 139 alin. (3), lit. a), art. 196 alin. (1), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
     

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1. Se aprobă devizul suplimentar în sumă de 13274,80 lei, întocmit la protecția 
pădurilor, în vederea efectuării lucrărilor de stropire, pentru combaterea dăunătorului “Hylobius 
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abietis“, pe o suprafață de 12,4 ha pădure, proprietatea publică a comunei Gălăuțaș, administrată 
de Ocolul Silvic Broșteni, sumă care va fi decontată din fondul de regenerare. 

 
Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Gălăuțaș 

prin Compartimentul Contabilitate. 
 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului general al comunei Gălăuțaș 

Instituției Prefectului-Județul Harghita, primarului comunei Gălăuțaș, Ocolului Silvic Broșteni și 
compartimentului contabilitate și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. 

 
Gălăuțaș, la 7 octombrie 2022 

 

 Președinte de ședință,           Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,             Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
 
  ………………………                            ………………………     
      Alexandru Marc                      Monica-Camelia MORAR 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


