
ROMÂNIA                                                                                        
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                                       
CONSILIUL LOCAL MAIERU                                                         
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  indicatorilor de performanţă ai Şefului Ocolului Silvic Maieru R.A. şi 

ai Consiliului de Administraţie pentru anul 2022 
 
Consiliul Local Maieru – întrunit în şedință ordinară, în data de 15.03.2022, în prezența a _14_ 

consilieri; 
Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Maieru, înregistrat sub nr. 22 din 03.03.2022; 
-Referatul de aprobare nr. 992 din 03.03.2022 al Primarului comunei Maieru; 
-Raportul viceprimarului comunei Maieru, înregistrat sub nr. 991 din 03.03.2022; 
- Adresa nr. 20 din 25.02.2022 din partea Consiliului de Administrație, înregistrată la Primăria 
comunei Maieru sub nr. 891 din 28.02.2022; 
-Avizul nr. 1142 din 14.03.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru agricultură, silvicultură; 
protecţie mediu şi turism;  

În conformitate cu: 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Maieru nr. 3 din 11.03.2005 pentru constituirea Ocolului 
Silvic Maieru ca structură de administrare a pădurilor aparţinând comunei Maieru, modificată prin 
HCL Maieru nr. 2/2009;                                                   
- Prevederile Regulamentului de organizare și funcţionare al Ocolului Silvic Maieru R.A. aprobat prin 
HCL Maieru nr. 2/2009 și modificat;                                                           
- prevederile art. 3 şi art. 9 din O.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, aprobata prin Legea nr.111/2016;                                                    
- Prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare;               
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare;                                           
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
    În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 139 alin. (1), (3) lit. g) din Ordonanţa de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă indicatorii de performanţă pentru anul 2022, conform Anexei nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Maieru 
si şeful Ocolului Silvic Maieru R.A.. 

Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei 
Maieru şi la sediul Ocolului Silvic Maieru R.A.. 

Art.4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu _14_ voturi “pentru “, _0_ voturi “împotrivă “ și _0_ 
voturi “abținere “ din _14_ consilieri prezenți la şedinţă. 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei Maieru cu: 
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Maieru; 
- Ocolul Silvic Maieru R.A.. 
 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ                                          
 Aurel CANDALE                                                  p.  SECRETAR GENERAL U.A.T. 

                                                                                                                      Grigore BÎRTA           
                                                                                          
    NR. 19 
   din 15.03.2022 
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