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11 O T Ă R Â R E 
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a cantităţii de 172 me volum brut masa lemnoasă pe 

picior, provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Coşna, judeţul Suceava, 
adminis t ra t prin Ocolul Silvic Dorna 

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 
Analizând expunerea de motive nr.3507 clin 06.06.2016 a primarulului comunei Coşna. raportul 

nr.3507 din 06.06.2016 al compatrimentului din aparatul de specialitate al primarului, HCL nr.80/20.11.2016 
privind aprobarea metodologiei de calcul fundamentată dc Ocolul Silvic Dorna, privind aprobarea preţului 
de referinţă al masei lemnoase pe picior şi vânzare directă, care se recoltează din fondul forestier proprietate 
publică a comunei Coşna administrat cm Ocolul Silvic Dorna, pentru anul 2016, raportul de avizare al 
comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public 
şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului 
local Coşna înregistrat sub nr.4106 din 19.07.2016; 

Având în vedere prevederile art.59 alin.6. ari.60 alin.5 litera ..a", din Legea nr.46/2008 -Codul silvic 
republicat; 

Văzând prevederile: 
- art.4 şi ale Capitolului III-Vânzarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a 

unităţilor administrativ-teritoriale -an.48 litera *Y\ art.49. art.52, ari.53. art.54, art.55, art.57 din 
HG.nr.924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare şi că nu au fost identificate conflicte de interese 
sau incompatibilităţi conform prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.7 alin.l şi 2 din Legea nr.52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

pnând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.l litera ..c" din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

în temeiul prevederilor art.36 alin.l şi 2 litera .,c". art.45 alin.l şi art.115 litera ..IV" din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată; 

H O T Â R Ă Ş T E : 

Art.l .Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare, pentru cantitatea 172 mc volum brut, 
masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică a comunei Coşna, administrat prin Ocolul 
Silvic Dorna. 

Art.2.Se aprobă caietul de sarcini, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.Se aprobă lista de partizi. actele de punere în valoare şi preţul de pornire la licitaţie propus de 
ocol. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.Se aprobă preţul de începere la licitaţie, conform anexei nr.2. care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul comunei 
şi şeful Ocolului Silvic Dorna. 
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