
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA COŞNA 

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea încheierii actului adiţional la contractul de administrare nr.35333 din 
12.12.2008 încheiat cu RNP-ROMSILVA prin Direcţia Silvică Suceava-Ocolul Silvic Dorna 

Candrenilor cu privire la administrarea în regim silvic a fondului forestier proprietate 
publică a comunei Coşna, judeţul Suceava, în suprafaţă de 322,495 ha

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.3938 din 17.07.2017 a primarulului comunei Coşna, 

raportul nr.3939 din 17.07.2017 al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului, 
adresa nr. 11659 din 26.06.2017 a Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, Contractul de administrare 
nr.35333 dini 1.12.2008 încheiat între RNP Romsilva, Direcţia Silvică Suceava, Ocolul Silvic 
Dorna Candrenilor Şi Comuna Coşna şi raportul 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, 
înregistrat sub nr.4007 din 21.07.2017 şi al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi 
de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr.4008 din 
21.07.2017;

Văzând prevederile:
-art. 10. 33 alin.2 litera ,,d’* din Legea nr.46/2008 Codul Silvic, republicată cu modificările Şi 

completările ulterioare:
-art.36 alin.2. lit.c, alin.5 lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 

republicată, modificată şi completată;
-art.7 alin.l şi 2 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată;
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 prevederilor art.45 alin.l şi art. 115 alin.l, litera „b” din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art, 1.Se aprobă încheierea actului adiţional, la contractul de administrare nr.35333 din 
11.12.2008. încheiat între RNP Romsilva, Direcţia Silvică Suceava, -Ocolul Silvic Dorna 
Candrenilor Şi Comuna Coşna, privind administrarea în regim silvic a fondului forestier proprietate 
publică a comunei Coşna, judeţul Suceava, în suprafaţă de 322,495 ha, parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 
comunei şi şeful Ocolului Silvic Dorna Candrenilor iar secretarul comunei o va înainta Instituţiei 
Prefectului-Judeţul Suceava în termenul prevăzut de lege.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Todaşcă Grigore 

Coşna, 28 iulie 2017
Nr_ iZ

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretariat comunei,

Marinul Ivan


