
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea 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, pentru anul de producţie 2019, ce vor fi valorificate din platformă primară prin vânzarea

directă în condiţiile art.45 din H.G. nr.715/2017

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.6556 din 02,11.2018 a primarului comunei Coşna, 

raportul compartimentului din aparatul de specialitate al primarului nr.6563 din 02.11.2018, 
raportul 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, înregistrat sub nr.7381 din 07.12.2018 ;

Având în vedere prevederile:
-  art.l litera „r”, art.45 din H.G.nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
-  art. 19, art.59 şi art.60 alin.4 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic republicată cu 

modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi 

perioadele de colectare , scoatere şi transport al materialului lemnos;
- 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.36 alin.Îşi 2 litera „c”, art.45 alin.l şi art.115 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.l.Se aprobă preţul 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, pentru anul de producţie 2019, ce vor fi valorificate din platformă primară prin 
vânzarea directă în condiţiile art.45 din H.G. nr.715/2017, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art.2.Prezenta se aplică pentru:Ocolul Silvic Doma şi Ocolul Silvic Doma Candrenilor, cu 
care Comuna Coşna, are încheiate contracte de administrare/prestări servicii silvice, începând cu
01.01.2019 şi la aceeaşi dată îşi încetează aplicabilitatea HCL nr.3 din 31.01.2018.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 
comunei, prin compartimentele de specialitate.

Art.4.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Instituţiei şi va fi comunicată Prefectului Judeţul Suceava pentru controlul de legalitate.
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