
ROMAN! A 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea metodologici pentru calcularea preţului de referinţă al masei lemnoase pe 

picior care se supune licitaţiei operatorilor economici pentru anul 2016 din fondul forestier 
proprietate publica a comunei Coşna, administrai cu Ocolul Silvic Dorna Candrenilor 

Consiliul Local al comuptei Coşna, judeţul Suceava: 
Analizând expunerea de motive ur.774 din 08.02.2016 a primaniltilui comunei Coşna» raportul 

nr.1825 din 17.03.2016 al compartimentului din aparatul dc specialitate aJ primarului, adresa nr. 10378 din 
08.02.2016 a Ocolului Silvic Dorna Candrenilor. raportul nr. 1866 din 18.03.2016 dc avizare al comisiei 
pentru programe de dezvoltare econom ico-socială, buget, finanţe* administrarea domeniului public şi privat 
al comunei, agricultură, gospodărie comunala, protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local 
Coşna ; 

Având în vedere prevederile: 
-Capitolului III-Vânzarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale ( art.47-57) din HG.nr.924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorif icarea 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare; 

-art. 10 aiin.2 litera „a"şi art.59 din Legea nr.46/2008 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare privind Codul silvic; 

-H.G.nr.470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de 
prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin 
operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; 

-art. 4 litera „b"T art. 7 al in. 2, al in,4. alin.5 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică republicată; 

Ţinând seama de prevederile ari,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; 

Văzând că nu au fost identificate conflicte de interese sau incompatibilităţi conform prevederilor 
Legii nr,l 61/2003, 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 tmnsperenţa decizionali în administraţia 
publică, republicată; 

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

Ar t . t .Se aprobă metodologia de calcularea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior care se 
supune licitaţiei operatorilor economici peniru anul 2016 din fondul forestier proprietate publică a comunei 
Coşna, administrat cu Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei liotă rări se încredinţează primarul comunei, 
prin compartimentele de specialitate, precum şi şeful Ocolului Silvic Dorna Candrenilor. 

Art .3. Prevederi le prezentei hotărâri se comunică de către sccret aiul comunei, Instituţiei Prefectului 
Judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut dc lege. 
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