
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL 

H O 1 A K Â R F . 
privind înf i inţarea fo udul ui de conservare şi regenerarea pădur i lo r p ropr ie ta tea comunei Coş na, în 

procent dc 15% prin adminis t ra torul Ocolul Silvic Dorna Candren i lo r 

Consiliul Local a] comunei Coşn a Jude ţu l Suceava; 
Analizând expunerea de motive nr.783 din 08-02.2016 a primarului comunei Coşna, raportul nn l837 

din 17.03.2016 al compartimentului din aparatul dc specialitate al primarului comunei Coşna şi raportul 
nr.1866 din 18.03.2016 de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare econom ico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniu fui public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului şi turism din cadrul consiliului local Coşna : 

Având în vedere prevederile an,33 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvict cu modificările şi 
completările ulterioare: 

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

Ţinând seama dc prevederile an.6 alin.3 şi art.30 afin.l litera „e" din Legea nr,24/2G00 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Văzând că nu au fost identificate con Mic te 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 I^egea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată; 

în temeiul prevederilor art.36 alin.l şi 2 litera „c", art.45 alin.l şi art. 115 alin.l litera „b" din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

Art .J .Sc aprobă înfiinţarea fondului de conservare şi regenerarea pădurilor proprietatea comunei 
Coşna, în procent de 15% , d in valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare , p roveni tă d in 
produse principale şi accidenta le 1, calculata la nivelul preţului med iu a) unui metru cub de m a s ă 
lemnoasă pe picior, prin administratorul acestora. Ocolul Silvic Duma Candrenilor şi deschiderea unui 
cont la BCR Vatra Dornei. 

Art.2.Contul va fi deschis de către Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, administratorul pădurilor 
comunale Coşna.Acest cont va fi purtător de dobândă, neimpozabil, deductibil fiscal şi având regimul 
rezervelor fiscale 

Art.3.Fondul respectiv se află ta dispoziţia şi în contul administratorului Ocolul Silvic Doma 
Candrenilor şi va putea fi utilizai numai cu acordul proprietarului de pădureT adică Comuna Coşna, prin 
semnătura autorizată a reprezentanţilor le^ali-primarul comunei şi contabilul şef al Primăriei comunei Coşna. 

Art.4»Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul comunei 
Coşna şi şeful Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, 

Art.5.Prevederile prezentei hotărâri se comunică de către secretarul comunei, Instituţiei Prefectului 
Judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate. în termenul prevăzut de lege. 

H O T Ă R Ă Ş T E : 


