
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea comisiilor de preselecţie şi de licitaţie/negociere, pentru vânzarea masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Coşna, judeţul Suceava

Pardău Gavril, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.4068 din 02.07.2018 al secretarului comunei, HCL nr.51 şi 52 din 

02.07.2018;
Având în vedere prevederile art.21-22-23 şi art.27 din H.Gnr.715/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
în temeiul prevederilor art.63 alin.l, art.68, art.115 alin.l litera „a”, din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale , republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

A rtl.Se numeşte comisia de preselecţie pentru vânzarea masei lemnoase din fondul forestier 
proprietatea publică a comunei Coşna, judeţul Suceava, în următoarea componenţă:

1 .Florea Mihai Trifon -tehnician la Ocol Silvic Doma -preşedintele comisiei;
2. Boghian Valeriu Cătălin -inginer Ocol Silvic Doma -membru
3. Candrea Bozga Gavril -referent specialitate Primăria Coşna - membru;

Art.2.Se numeşte comisia de licitaţie/negociere, pentru vânzarea masei lemnoase din fondul 
forestier proprietatea publică a comunei Coşna, judeţul Suceava, în următoarea componenţă:

1 .Flămânzeanu Dănuţ -inginer Ocolul Silvic Doma -preşedintele comisiei;
2. Arvinte Valentin - consilier Primăria Coşna -membru
3. Cozorici Dragoş - tehnician la Ocol Silvic Doma Candrenilor - membru;
4.1rimescu Gheorghe Gabriel-inginer Ocolul Silvic Doma-membru de rezervă;

Art.3.Secretariatul comisiilor va fi asigurat de domnul Doroftiesei Gheorghe-consilier 
asistent Primăria comunei Coşna.

Art.4.Comisiile îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului 
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 
H.Gnr.715/2017, la sediul Primăriei Coşna.

Art.5.Data şi ora privind desfăşurarea preselecţie/licitaţiei s-au stabilit prin Hotărârea 
Consiliului Local odată cu aprobarea caietului de sarcini şi a listei de partizi.

Art.6.(l) Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data 
comunicării acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa Primarului 
Comunei Coşna, Judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Coşna, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în 
termen de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legii 
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare;



Art.7.0rice alte dispoziţii contrare emise în acest sens se abrogă.
Art.8.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate de către secretarul comunei Coşna, 

factorilor interesaţi şi Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, pentru controlul de legalitate.

Coşna, 02.07.2018 
Nr.90



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.4068 din 02.07.2018

R E F E R A T

Domnule Primar,

în conformitate cu prevederile art. 21-22-23 şi art.27 din HGnr.715/2017, pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vederea 

numirii comisiilor pentru organizarea licitaţiei publice pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior 

prin licitaţie publică cu strigare, comisia de licitaţie/ negociere, precum şi licitaţie prin vânzare la 

drum auto şi comisia de preselecţie trebuie desemnate persoane care să facă parte din comisii.

Având în vedere că organizatorul licitaţiei este deţinătorul fondului forestier proprietate 

publică, adică Comuna Coşna, în conformitate cu prevederile art.21 alin.2 din HGnr.715/2017: 

„comisia de preselecţie este alcătuită din 3 sau 5 membri, numiţi prin decizie a conducătorului 

organizatorului licitaţiei;”

Conform art.27 alin.l din H.G.nr.715/2017 Comisia de licitaţie/negociere este alcătuită din 3 

sau 5 membri, numiţi prin decizie a conducătorului organizatorului; comisia de licitaţie/negociere nu 

poate avea aceeaşi componenţă cu cea de preselecţie şi îşi desfăşoară activitatea cu respectarea 

prevederilor Legii nr.161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de situaţia prezentată vă rugăm să analizaţi şi să dispuneţi.

fS pfi


