
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind diminuarea suprafeţei de 4196,05 ha pădure aparţinând domeniului public al 

comunei Coşna care este dată pentru asigurarea serviciilor silvice Ocolului Silvic Dorna din 
cadrul ASOCIAŢIEI PROPRIETARILOR DE PĂDURI DIN BAZINUL DORNELOR, cu 
suprafaţa de 127,1 ha şi aprobarea spre dare în administrare a acestei suprafeţe către 

Direcţia Silvică Suceava, prin Ocolul Silvic Dorna Candrenilor

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând adresa nr. 12781 din 02.08.2018 a Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, şi adresa 

nr,4467 din 17.09.2018 a Ocolului Silvic Dorna, expunerea de motive nr.4644 din 02.08.2018 a 
primarului comunei Coşna, raportul compartimentului din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Coşna, înregistrat la nr.4645 din 02.08.2018 şi raportul comisiei pe domenii 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, înregistrat sub nr.5516 din 20.09.2018 ;

Având în vedere prevederile :
- art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică cu modificările şi 

completările ulterioare;
-art.12 din Legea nr.46/2008 Codul Silvic, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare;
-art.36 alin.2 litera”c”, alin.5 litera ”a” şi ale art.123 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.45 alin.l şi alin.3, art.l 15 alin.l litera ”b” din Legea nr.215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :

A rtl.l.S e  aprobă diminuarea suprafeţei de 4196,05 ha pădure aparţinând domeniului public 
al comunei Coşna care este dată pentru asigurarea serviciilor silvice Ocolului Silvic Doma din 
cadrul ASOCIAŢIEI PROPRIETARILOR DE PĂDURI DIN BAZINUL DORNELOR, cu 
suprafaţa de 127,1 ha, încheindu-se în acest sens un act adiţional la contractul de asigurare a 
serviciilor silvice nr.7582/7424 din 31.12.2015.

2.Se aprobă darea spre administrare, a suprafeţei de 127,1 ha pădure aparţinând 
domeniului public al comunei Coşna, către Direcţia Silvică Suceava, prin Ocolul Silvic Doma 
Candrenilor, situată în U.P.III, u.a. 6A-8,0 ha,6 B-1,2 HA,6 C-1,1 ha,7A-4,2 ha, 7B-9,1 ha 7 C-2,0 
ha, 7 D-1,3 ha,8A-2,l ha, 8B-13,8 ha, 9 A-2,1 ha, 9B-20,1 ha,9C-0,4 ha, 155 A-2,9 ha, 155 B-3,2 
ha, 155 C-9, 8 ha, 155 D-2,0 ha, 155 V-0,8 ha, 156 A-8,5 ha, 156 B-6,6 ha, 157 A-21, 2 ha, 157 B- 
3,2 ha, 157 C-3,2ha.

Art.2.1.Se aprobă Actul adiţional la contractul de administrare nr.35333 din 11.12.2008 
prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se împuterniceşte primarul 
comunei Coşna să semneze actul adiţional cu RNP ROMSILVA -Direcţia Silvică Suceava, prin 
Ocolul Silvic Doma Candrenilor.



(

2.Se împuterniceşte primarul comunei Coşna să semneze actul adiţiona] la contractul 
de asigurare a serviciilor silvice cu Ocolul Silvic Doma, nr.7424/7582/31.12.2015 prin diminuarea 
cu suprafaţa de 127,1 ha pădure aparţinând domeniului public al comunei Coşna.

Art.3.Prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru 
controlul de legalitate în termenul prevăzut de lege, RNP ROMSILVA- Direcţia Silvică Suceava, 
Ocolului Silvic Doma Candrenilor şi Ocolului Silvic Doma, pentru luare la cunoştinţă.
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