
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier 

proprietate publică a comunei Coşna, judeţul Suceava pentru anul 2018

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.6989 din 29.12.2017 a primarului comunei Coşna, 

raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, adresa 
nr.7724/29.12.2017 a Ocolului Silvic Doma şi:

-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.461 din 
25.01.2018;

-raportul 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, înregistrat sub nr.463 din 25.01.2018 ;

- raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, înregistrat sub 
nr.462 din 25.01.2018;

Având în vedere prevederile art.6, art.45 alin.l, 11 şi 13 din Regulamentul de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin 
H.G.nr.715/2017 şi ale art.19 şi 59 din Legea nr.46/2008, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;

-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;

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.I. Se aprobă volumul de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier 
proprietate publică a comunei Coşna, judeţul Suceava pentru anul 2018, în cantitate de 22889 
mc conform amenajamentului silvic, după cum urmează:

a) Cantitatea de 15817 mc la Ocolul Silvic D om a;
b) Cantitatea de 7072 mc la Ocolul Silvic Doma Candrenilor din care: 6718 mc 

produse accidentale - I  şi 354 mc produse secundare;
Art.2.Se aprobă repartizarea cotelor de tăiere şi valorificarea masei lemnoase pe picior 

şi fasonată prevăzută la art.l după cum urmează:
1) masă lemnoasă pe picior-destinată vânzării prin licitaţie/negociere la operatori



economici 16889 mc, din care 9817 la Ocolul Silvic Doma şi 7072 mc la 
Ocolul Silvic Doma Candrenilor;

2) masă lemnoasă fasonată 6000 mc, pentru vânzare directă în condiţiile art.45 
alin.(l) şi (11) din HG.nr.715/2017, de la Ocolul Silvic Doma, din care:

a) 500 mc pentru autorizaţii de construcţii;
b) 800 mc pentru nevoile proprii ale comunei lemn de foc destinat

aprovizionării instituţiilor publice şi situaţii neprevăzute cauzate de calamităţi naturale, 
incendii, etc.

Art.3.Masa lemnoasă fasonată care nu va fi valorificată în condiţiile art. 2 punctul 2 
din prezenta Hotărâre va fi vândută prin licitaţie/negociere conform H.G. nr.715/2017.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
primarul comunei Coşna şi Ocoalele silvice prestatoare de servicii silvice.

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri se vor comunica de către secretarul comunei 
Coşna, Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate, precum şi 
factorilor interesaţi, în termenul prevăzut de lege.


