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HOTĂRÂREA nr. 23 din data de 31Martie 2021
pentru însuşirea raportului de activitate elaborat de Primarul Comunei privind starea
economică, socială şi de mediu, locale aComunei Urechesti, Judetul Bacau pe anul 2020
Consiliul Local al ComunciUrcchcsti, Ju<ltlul Dacau, i11tru11ll ln se<llnta ordinara in data de 31.03.2021
A vând în vedere:
•
•
•

Referatul pentru aprobare înaintat de primarul comunei Urechesti în calitate de iniţiator, al
proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 1829/19.03.2021;
Raportul de specialitate întocmit de catre secretarul comunei înregistrat sub nr. 1954/24.03.2021;
Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului locala al comunei Urechesti;

C Potrivit prevederilor:
•

art_. 155 alin (1) lit. b) şi alin. 3 lit. _a). din OUG nr. _57/2.019 privind Codul administrativ) cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 199,
alin.(1) si (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Comunei.., Urecheşti,
adoptă prezenta
,..
HOTARARE

r-

Art. 1. - Se însuşeşte Raportul de activitate privind starea economică, socială şi de mediu, a Comunei
Urechesti, Judetul Bacau pe anul ?.020, potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2. - Prezenta Hotarare poate fi atacata in termen de 30 zile la Tribunalul Bacau - Sectia a II a
Civila si de Contecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Lg. 554/2004 privind conteciosul
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, respectandu-se procedura prealabila.
Art. 3. - Prezenta Hotărare va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii si se comunica
Primarului Comunei Urechesti si lnstitutiei Prefectului Judeţului Bacău in vederea verificarii legalitatii.
Art. 4. - Prezenta Hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Urecheşti, jud. Bacău,
în şedinţă ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
respectiv cu un număr de 11 voturi "pentru", _-_ voturi "împotriva" şi _-_"abţineri" din totalul de 11
consilieri locali prezenţi în funcţie.

Presedinte de şedintă,
Consilier local
Anghel Alexandru
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HOTARAREA NR. 21 DIN DATA DE 31MARTIE 2021
privind aprobarea efectuării unor lucrări de plantare pe raza Comunei Urecheşti Judeţul
Bacău, a unor arbori puieţi ce urmează a fi acordaţi cu titlu gratuit de către Directia Silvică
Bacău
Consiliul Local al Comunei Urecheşti, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară în data de
31.03.2021
Avand in vedere:
• Adresa m. 920 din 12.02.2021, inaintatacatreOcoclul Silvic Caiuti, in vederaacordarii cu titlu gratuit a
unor arbori pueti din specia salcam;
• Referatul pentru aprobare înaintat de Primarul Comunei Urechesti m.1827/19.03.2021;
• Raportul compartimentului de resort m. 1953/24.03.2021;
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Urecheşti;

C

Potrivit prevederilor:
• art. art. 129 alin. (2) lit. c)din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
• Legea 46/2008-Codul Silvic;
• Legea 100/201 O privind impadurirea terenurilor degradate;
Întemeiulprevederilor art. 196 alin. ( l) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privindCoduladministrativ, cu
modificarilesicompletarileulterioare,

Consiliul local al Comunei
adoptă prezenta
.., Urecheşti
,..
HOTARARE:
Art. 1. - Se aprobă efectuarea lucrărilor de plantare a unui numar de 6000 de arbori puieţi din specia
salcâm pe raza Comunei Urecheşti, Judeţul Bacău acordaţi cu titlu de sponsorizare de către Direcţia Silvică
nucău.
Art. 2. - Lucrările de plantare vor fi efectuate pe suprafeţele de teren aflate pe domeniul privat al
comunei, limitrofe râului Trotuş, zona Rezervelor Statului.
Art. 3. - Primarul comunei Urecheşti prin intermediul Viceprimarului comunei, va duce la îndeplinire
(_ prevederile prezentei Hotărâri.
Art. 4. - Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunostinţă în condiţiile legii şi se
comunică prin grija Secretarului Gerneral al comunei Urecheşti,Primarului Comunei Urecheşti, Direcţiei
Silvice Bacău şi Instituţiei Prefectulului - Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.
Art. 5. - Prezenta Hotărâre poate fi atacată in termen de 30 zile la Tribunalul Bacău - Secţia a II a
Civilă şi de Contecios Administrativ şi Fiscal, potrivit prevederilor Legii 554/2004 privind conteciosul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. .
Art. 6. - Prezenta Hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Urecheşti, judeţul
Bacău, în şedintă ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
respectiv cu un număr de 11 voturi "pentru",_-_ voturi "împotriva" şi _-_ "abţineri" din totalul de 11 consilieri
prezenţi în funcţie.
Contrasemnează
Secretarul General al Comunei Urecheşti,
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