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JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru, nr.6, comuna Tisău 
Telefon/Fax: 0238/797560 

HOTĂRÂRE 
privind alocarea sumei de 47.000,00 lei din bugetul local pentru igienizarea 

toaletarea şi defrişarea arborilor aflaţi în declin biologic avansat din cimitirului 
satului Haleş, comuna Tisău, judeţul Buzău 

Consiliul Local al Comunei Tisău , judeţul Buzău, întrunit în şedinţă de lucru 
În conformitate cu: 

art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. din Constituţia României, republicată; 
art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art.5 alin.(3), art.20 alin(l), lit.h) şi lit.i) , art.22, alin. (1), art.23, alin. (1) din

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Hotărârea nr. 984 din 4 noiembrie 2014 privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.470/2002, 

-Legea nr.46/2008 privind Codul silvic, cu modificările şi completările
ulterioare; 

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia
mediului,cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna Tisau pentru 
anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 -2024, 
-autorizaţ ia de exploatare nr.1571119 /2019 emisă de Ocolul silvic Tisău;
- cererea Consiliului Parohial al parohiei Haleş înregistrată la nr.2229/08.04.2021
prin care solicită sprijin;

- referatul de aprobare al primarului comunei Tisău, înregistrat la nr.5591 din
03.09.2021; 

- raport de specialitate înregistrat la nr.5229 din 19.08.2021 ;
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