
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea cantităţii şi condiţiile pentru aprobarea vânzării directe a 
materialelor lemnoase provenite din fondul forestier proprietate publică deţinut de Comuna

Coşna, judeţul Suceava

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.229 din 17.01.2017 a primarului comunei Coşna, raportul 

nr.230 din 17.01.2017 al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului, raportul 
nr.288 din 19.01.2017 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 şi al comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor înregistrat sub nr.289 din 19.01.2017 ;

Ţinând cont de HCL nr.95 din 28.11.2016 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă 
care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Coşna, judeţul Suceava pentru 
anul 2017 şi HCL nr.107 din 16.12.2016 privind aprobarea preţului de vânzare directă a 
sortimentelor de masă lemnoasă fasonată rezultată din exploatarea masei lemnoase ce se recoltează 
din fondul forestier proprietate publică a comunei Coşna ;

Având în vedere prevederile :
-art.45 alin.(l) şi (5) din H.G.nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
-art.2 alin. 1 litera « h » din 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, cu modificările şi completările ulterioare;

-Punctul 21 din Anexă la Legea nr.46/2008 Codul Silvic-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ;

-Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt.l.(l) Se stabileşte cantitatea şi condiţiile pentru aprobarea vânzării directe a materialelor 
lemnoase provenite din fondul forestier proprietate publică deţinut de Comuna Coşna, judeţul 
Suceava, conform anexei nr.l la prezenta hotărâre.

(2).Materialul lemnos se va vinde la preţul stabilit prin HCL nr. 107/2016.



Art.2.(l).Prezenta Hotărâre poate fi contestată de persoana nemulţumită la sediul Primăriei 
Comunei Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data comunicărrii acesteia, putând 
solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2). Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa 
Primarului Comunei Coşna, Judeţul Suceava.

(3) .Primarul Comunei Coşna, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în 
termen de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) .Impotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin.(2), persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ,Tribunalul Suceava, conform 
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare.

Art.3.0rice alte dispoziţii contrare emise în acest sens se abrogă, odată cu adoptarea prezentei 
hotărâri.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 
comunei Coşna prin Ocoalele silvice cu care se administrează fondul forestier proprietate a comunei 
Coşna.

Art.5.Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la cunoştinţă publică după exercitarea 
controlului legalităţii de către Instituţia Prefectului, prin grija secretarului comunei Coşna prin 
afişare la seiul Primăriei comunei Coşna.

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar Coi 
Mariana;-]


