
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
C ONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea art.2 din HCL nr.90/2015 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se 
recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Coşna, judeţul Suceava, pentru anul 2016 

Consiliul Local al comunei Coşna Judeţul Suceava; 
Analizând expunerea de motive nr.4472 din 05.08.2016 a primarul comunei Coşna, referatul nr.4464 din 

05.08.2016 al viceprimarului comunei, raportul nr.4528 din 08.98.2016 al compartimentului din aparatul de 
specialitate al primarului, adresa nr.4386 din 30.07.2016 a Ocolului Silvic Dorna şi: 

-raportul nr.5165 din 20.09.2016 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 ; 

-raportul nr.5208 din 20.09.2016 al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 
consiliului local Coşna; 

- raportul nr.5209 din 20.09.2016 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local; 

Având în vedere prevederile art. 2. 4 şi 6 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică aprobat prin N.G.nr.617/2016 şi ale art. 19 şi 59 din Legea nr.46/2008, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, art.2 alin.I litera h) din Anexa nr.l la H.G. nr.470/2014 pentru aprobarea 
Normelor referitoare Ia 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 RegulamentuIui(UE) nr.995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire 
a obligaţiilor ce revin operatorilor care intorduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; 

-Legii nr.l61/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul dc afaceri cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând 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 prevederile art.36 alin.l şi 2 litera'c", şi art.45 alin.l şi art.115 litera „b"din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată şi completată; 

Ar t . l . Se modifică art.2 al HCL nr.90/2015 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se 
recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Coşna. judeţul Suceava, pentru anul 2016 şi va avea 
următorul cuprins: 

1) se majorează cantitatea de 4000 mc pentru asigurarea necesarului pentru consumul propriu al instituţiilor de 
interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate 
economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, al persoanelor fizice, precum şi a 
necesarului pentru consumul propriu al administratorului/prestatorul de servicii silvice, cu 1000 mc; 

2) se diminuează cantitatea de 17.900 mc pentru vânzarea masei lemnoase pe picior prin licitaţie publică, la 
agenţi economici, cu 1000 mc; 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul comunei 
Coşna şi Şeful Ocolului Silvic Dorna. 

Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege 
pci refectului judeţul Suceava pentru controlul de legalitate. 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Secretarul q<imunei, 
Mariana Ivan Mariana 
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Coşna, 26 septembrie 2016 
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