
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind însuşirea Bugetului de venituri şi cheltuieli a suprafeţei de 449,695 ha pădure comunală 
administrată prin Direcţia Silvică Suceava -Ocol Silvic Dorna Candrenilor, pentru anul 2019 şi 

stabilirea procentului pentru fondul de conservare şi regenerare al pădurilor

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând bugetul de venituri şi cheltuieli preliminat întocmit de Ocolul Silvic Doma Candrenilor, 

expunerea de motive nr.56 din 07.01.2019 a primarului comunei Coşna şi raportul nr.57 din 07.01.2019 al 
compartimentului din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna;

- raportul comisiei pe domenii pentru programe de dezvoltare e 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.1131 din 15.02.2019;

- raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr.1132 din 15.02.2019;

Având în vedere prevederile:
-art.6 alin.l din H.G.nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 

din fondul forestieră proprietate publică;
- art. 5 alin. 1 litera „a”, art.20 alin.l litera „b” şi „e” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-art. 10 alin. 1, art. 12, art..33 alin.2 litera ,,f’ din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic republicată 

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

în temeiul prevederilor 36 alin 1 şi 2 litera „b” alin 4 litera “a” şi art.45 alin 2 litera „a” şi art. 115 
„b” Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt.l. (l).Se însuşeşte Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 , privind & suprafeţei de 
449,695 ha pădure comunală administrată prin Direcţia Silvică Suceava Ocol Silvic Doma Candrenilor, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2).Se stabileşte procentul de 10% pentru calculul fondului de conservare şi regenerare al 
pădurilor pentru anul 2018, din valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare, provenită din produse 
principale şi accidentale I, calculată la nivelul preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul comunei 
şi Şeful Ocolului Silvic Doma Candrenilor.

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Suceava pentru controlul de legalitate în termenul prevăzut de lege, precum şi factorilor 
interesaţi.
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