ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA ALMAS
CONSILIUL LOCAL

Nr.1722 din 15 aprilie 2019
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea incheierii contului de exercitiu bugetar pe trim I 2019

hotărâre;

Consiliul local Almas
Având în vedere:
- Iniţiativa Primarului comunei Almas exprimată în expunerea de motive;
- Referatul compartimentului de specialitate cu privire la iniţierea proiectului de

-Prevederile art.49 (12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile art. 36 alin.2 lit b si alin 4 lit a din Legea nr.215/2001,republicata;
In temeiul art. 45(1) din Legea nr.215/2001, republicata privind administratia
publica locala
HOTARASTE:

Art.1.-Se aproba contul de incheiere al exercitiului financiar al bugetului local al
comunei Almas la 31 martie 2019 la venituri in suma de 869788 lei,iar la cheltuieli in suma de
736352 lei, cu un excedent de 133436 lei.Art.2.-Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului - Judeţul Arad
Primarului comunei

Initiator proiect,
Aurel-Ginu Costea

Vizat pentru legalitate,
Emil Tomuta

ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA ALMAS
CONSILIUL LOCAL

Nr.1723 din 15 aprilie 2019
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea buget local pe anul 2019
Consiliul local Almas,
Având în vedere:
-Iniţiativa Primarului comunei Almas exprimată în expunerea de motive ;
-Raportul compartimentului de specialitate cu privire la iniţierea proiectului de hotărâre;
-Procesul verbal privind afisarea proiectului de buget pe anul 2019
-Prevederile art.19 alin(1) lit a si art.39 alin(6) din Legea nr.273/2006,privind finantele
publice locala cu modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile Legii nr.47/2019 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;
-Prevederile art.38 alin.2 lit a,alin.3 lit a si alin 9 din Legea nr.215/2001 republicata;
În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001,privind administratia publica locala
republicata,
HOTARASTE:
Art.1.-Se aproba bugetul local pe anul 2019 conform anexei care face parte integranta
din prezenta hotarare.Art.2.-Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza d-l
Primar prin compartimentul contabilitate.Art-.3.- Prezenta hotarare, se comunica:

Institutiei Prefectului Judetul Arad;

Primarului comunei Almas;
Initiator proiect,
Aurel-Ginu Costea

Vizat pentru legalitate,
Emil Tomuta

ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA ALMAS
CONSILIUL LOCAL

Nr.1724 din 15 aprilie 2019
PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobare preturi pentru masa lemnoasa care se valorifica din fondul forestier proprietate
publica a comunei Almas
Consiliul local Almas
Având in vedere:
-Prevederile HCL Almas nr.34/26 aprilie 2005,privind măsuri de administrare a pădurii comunale;
-Prevederile art.59 alin (1) din Legea nr. 46 /2008 ,privind Codul Silvic cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Prevederile amenajamentului silvic pentru padurea comunala Almas privind volumul de lemn pe
picior care poate fi recoltat in anul 2019;
-Prevederile art.20 alin (4) din HGR nr. 715/2017 ,privind aprobarea Regulamentului de valorificare
a mesei lemnoase din fondul forestier proprietate publica;
-Prevederile Deciziei nr.478/27.09.2017 a Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva,privind stabilire
preturi de referinta pe specii,grade de accesibilitate si sortimente de material lemnos cu firul pe picior;
-Prevederile art. 36 alin.2 lit c si alin 5 lit a din Legea nr.215/2001,republicata;
In temeiul art. 45(1) din Legea nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
privind administratia publica locala
HOTARASTE:
Art. 1- Se aproba pretul de plecare in licitatie masa lemnoasa- loturi depozit pentru fag a OS Sebis
Moneasa dupa cum urmeaza:
Specia Fa peste Ø 35 pret 260,00 lei/mc .Specia Fa Ø 24-35 pret 220,00 lei/mc .Art. 2- Se aproba modul de valorificare a masei lemnoase din padurea comunala Almas prin vanzarea cu
firul pe picior catrea agenti economici la actul de punere in valoare nr. 419 si 482/2019 a OS Sebis Moneasa cu
pretul de plecare in licitatie de 155 lei/mc”.Art. 3- - Se aproba modul de valorificare a masei lemnoase din padurea comunala Almas prin prestari
servicii la actul de punere in valoare nr. 777/17 aprilie 2019 a OS Sebis Moneasa cu pretul la lemn foc de 120 lei/mc
cu TVA inclus.Art. 4 - Prezenta hotărâre, se comunică:

Institutiei Prefectului Judetul Arad;

Primarului comunei Almas;

Ocolul Silvic Sebis-Moneasa
Initiator proiect,
Aurel-Ginu Costea

Vizat pentru legalitate,
Emil Tomut

