
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind modificarea HCL nr.79 din 19.12.2019 cu privire la aprobarea volumului de masă 

lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Coşna, judeţul
Suceava pentru anul 2020

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul de aprobare nr.29 din 06.01.2020 al primarului comunei Coşna, raportul 

de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.197 din 
14.01.2020 şi adresa nr.7212 din 31.12.2019 a Ocolului Silvic Dorna şi:

- 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.482 din 27.01.2020;

- avizul 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.488 din 27.01.2020;

- avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local,înregistrat sub nr.492 din 
27.01.2020;

Având în vedere prevederile art.6, art.45 alin.1, 11 şi 13 din Regulamentul de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G.nr.715/2017 cu 
modificările şi completările ulterioare 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.1 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.1 şi 2 litera ”c”, art.139 alin.1 şi 3 litera ”g” , art.196 alin.1 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 :

A rt.l.Se modifică articolul 1 al HCL nr.79 din 19.12.2019 şi va avea următorul cuprins: ”Se 
aprobă volumul de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a 
comunei Coşna, administrat/prestări servicii silvice prin Ocoalele Silvice Dorna şi Dorna 
Candrenilor, judeţul Suceava pentru anul 2020, în cantitate de 28250 mc, conform amenajamentului 
silvic, după cum urmează:

a) Produse principale inclusiv conservare -18614 mc;
b) Produse secundare - 7636 mc;
c) Produse igienă - 2000 mc; ”

Art.2.Se modifică punctul 1 de la art.2 al HCL nr.79 din 19.12.2019 şi va avea următorul 
cuprins:

” 1.masă lemnoasă pe picior-destinată vânzării prin licitaţie/negociere la operatori economici 
18614 mc;”



Art.3.Celelate prevederi ale HCL nr.79 din 19.12.2019, rămân neschimbate.
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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Constantin Todaşcă Secretarul general al comunei,

Mariana Ivan
Coşna, 29 ianuarie 2020 
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