
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea menţinerii preţului de referinţă pentru vânzarea masei lemnoase pe picior, 

care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Coşna, judeţul Suceava, în anul 
de producţie 2020, stabilit conform HCL nr.87 din 13.12.2018 valabil pentru anul 2019

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul de aprobare nr.53!9 din 19.09.2019 a primarului comunei Coşna, 

raportul de specialitate al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului nr.5857 din 09.10.2019;
-avizul 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.6214 din 29.10.2019;

-avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr.6218 din 29.10.2019;

Având în vedere prevederile: 
publică cu modificările şi completările ulterioare;

- 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 art. 129 alin.l şi 2 litera ”c”, art.139 alin.l şi art.196 alin.l litera ”a” din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din
05.07.2019;

(

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l.Se aprobă menţinerea preţului de referinţă pentru vânzarea masei lemnoase pe picior, care se 
recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Coşna, judeţul Suceava, în anul de producţie 
2020, stabilit conform HCL nr.87 din 13.12.2018, valabil pentru anul 2019.

Art.2.Prezenta hotărâre se aplică pentru :Ocolul Silvic Doma şi Ocolul Silvic Doma Candrenilor, 
cu care Comuna Coşna, are încheiate contracte de administrare/prestări servicii a fondului forestier proprietate 
publică a comunei Coşna, judeţul Suceava.

Art.3.Prezenta hotărâre se publică pe site-ul comunei Coşna www.comunacosna.ro.
Art.4.Prevederile prezentei hotărâri se vor comunica de către secretarul general al comunei Coşna, 

Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate, precum şi persoanelor interesate, în 
termenul prevăzut de lege
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CONTRASEMNEAZĂ, 
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