ROMÂNIA
JUDEŢULSUCEAVA
C O M U N A COŞNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind repartizarea şi valorificarea masei lemnuuse pentru anul 2016, în cantitate de 1022 mc diu
fondul forestier proprietatea comunei Coşna, administrat prin Direcţia Silvică Suceava-Ocolul Silvic
Dorn a Cu nd renilor
Consiliul Local al comunei Coşna. judeţul Suceava;
Analizând bugetul expunerea de motive nr.1831 din 17.03-2016 a primarului comune» Coşna,
raportul nr.1832 din 17.03 2016 al compartimentului buget contabilitate din aparatul de specialitate al
primarului şi raportul nr.1866 din 18.03.21) 16 al comisiei pe domenii pentru programe de dezvoltare
economico-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:
-art. 10 alin.l şi 2 litera „a" din Legea nr.46/2008 republicată privind Codul Silvic cu modificările şi
completările ulterioare;
-art. 4 litera „b", art.6 alin.2, art.48 şi art.61 alin. 1 din HG nr.924/2015 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase fin fondul forestier proprietate publică cu modificările şi
completările ulterioare;
-K.G nr.470/20t4 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 piaţa lemn şi produse din lemn;
în baza 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;
Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparentei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor 36 alin 1 şi 2 litera „ c n şi art.45 şi art. 115 „ b " Legii nr.215/2001 a
administraţiei publice locale republicata, modificată şi completată;
HOTĂRĂŞTE:
A r t . l . S e aprobă repartizarea şi valorificarea masei lemnoase pentru anul 2016, în cantitate de 1022
mc din fondul forestier proprietatea comunei C O Ş I M , administrat prin Direcţia Silvica Suceava-Ocolul Silvic
D o m a Candrenilor, după cum urmează:
a) un volum de 900 mc provenind din produse secundare rărituri pentru vânzare prin licitaţie publică
pe picior la agenţi economici;
b) un volum de 122 mc provenind din produse accidentale pentru vânzare directă la populaţie;
Art«2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul comunei
C o ş n a ş i Şeful Ocolului Silvic Doina Candrenilor.
A rt.3. Prevederi le prezentei hotărâri se comun icâ de către secretarul comune», Instituţiei Prefectului
Judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.

