
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind împuternicirea reprezentanţilor legali ai Ocolului Silvic Dorna Candrenilor 
aflat în subordinea Direcţiei Silvice Suceava, prestator de servicii silvice a fondului 
forestier în suprafaţă de 322,495 ha pădure proprietatea comunei Coşna, pentru 
deschiderea unui cont pentru constituirea fondului de conservarea şi regenerarea

pădurilor

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.1318 din 01.03.2018 a primarului comunei Coşna, 

raportul nr.1319 din 01.03.2018 al Şef Serviciu Financiar contabil, impozite , taxe, gestionare 
bunuri, asistenţă socială, administrativ, utilităţi comunale, transport şcolari, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi al 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 din cadrul consiliului local înregistrat sub nr.1936 din 23.03.2018 şi Contractul de 
administrare nr.35333 dini 1.12.2008 încheiat între RNP Romsilva, Direcţia Silvică Suceava, 
Ocolul Silvic Doma Candrenilor şi Comuna Coşna, precum şi actele adiţionale;

Având în vedere prevederile art.33 alin. 1 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic, 
cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.l şi 2 litera „c”, art.45 alin.l şi art. 115 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 :
Art. 1.Se aprobă împuternicirea reprezentanţilor legali ai Ocolului Silvic Doma 

Candrenilor, domnul Hurghiş Nicolae inginer şef Ocol şi doamna Vaman Ioana contabil şef, 
ocol aflat în subordinea Direcţiei Silvice Suceava, prestator de servicii silvice a fondului 
forestier în suprafaţă de 322,495 ha proprietatea comunei Coşna, pentru deschiderea unui 
cont pentru constituirea fondului de conservarea şi regenerarea pădurilor.

Art.2.Contul va fi deschis de către Ocolul Silvic Doma Candrenilor, prin 
reprezentanţii săi legali la BRD Vatra Domei. Acest cont va fi purtător de dobândă, 
neimpozabil, deductibil fiscal şi având regimul rezervelor fiscale.

Art.3.După deschiderea acestuia, va fi comunicat Comunei Coşna, în calitate de 
proprietar de păduri, în vederea alimentării.

Art.4.Fondul respectiv se află la dispoziţia Ocolul Silvic Doma Candrenilor şi va 
putea fi utilizat numai cu acordul proprietarului de pădure, adică Comuna Coşna, prin 
semnătura autorizată a reprezentanţilor legali-primarul comunei, domnul Pardău Gavril şi 
doamna Todaşcă Claudia, şef serviciu contabilitate.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
primarul comunei Coşna şi şeful Ocolului Silvic Doma Candrenilor.
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