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HOTARARE  
 

privind aprobarea bugetului  Regiei Publice Locale  
– Ocolul Silvic  Bănia  pe anul 2021 

 
Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinara, 
Văzând adresa nr. 658/20.05.2021 cuprinzând  execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2020 al RPL-OS Bania și procesul-verbal nr. 657/20.05.2021 încheiat în ședința consiliului de administrație 
al RPL Ocolul Silvic Bănia.  

Văzând referatul de aprobare  al primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  de specialitate 
şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Bănia,  

Având în vedere şi prevederile art. a al.(3) și art. 24 din Regulamentul privind Organizarea şi  
Funcţionarea  Regiei Publice Locale – Ocolul Silvic Bănia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bănia nr. 
16 din 20 februarie 2007, cu modificările ulterioare;     

    In temeiul prevederilor art. 129 al.(2) lit. ,,a” și al. (3) lit. ,,d”, art. 139 al.(1) și al.(3) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu completările ulterioare,  

  In baza prevederilor art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ,  cu completările ulterioare,  

 
 

HOTARASTE: 
 

 Art.1 - Se aprobă bugetul Regiei Publice Locale – Ocolul Silvic  Bănia  pe anul 2021 conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 - (1) Impotriva prezentei  hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen de 15 
zile de la afisarea sau publicarea acesteia.  

(2) Contestaţiile prevăzute la al.(1) se vor depune, în interiorul termenului de 15 zile, la primarul 
comunei care, dupa expirarea acestui termen, le va supune dezbaterii consiliului local. 

Art.3 -  Prezenta hotărâre se va comunica Regiei Publice Locale – Ocolul Silvic Bănia, se va publica 
prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-
Severin.  
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