
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind modificarea HCL nr.83 din 18.12.2020 privind stabilirea preţului de vânzare directă a 

sortimentelor de masă lemnoasă fasonată rezultată din exploatarea masei lemnoase ce se recoltează 
din fondul forestier proprietate publică a comunei Coşna, pentru anul de producţie 2021, ce vor fi 

valorificate din platformă primară prin vânzarea directă în condiţiile art.45 din H.G. nr.715/2017 cu
modificările şi completările ulterioare

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul de aprobare nr.3519 din 27.04.2021 al primarului comunei Coşna, 

raportul de specialitate al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului nr.3547 din 
29.04.2021;

- 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.56 din 26.05.2021;

Având în vedere prevederile:
-art.1 litera „r”, art.45 din H.G.nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;
-art.19, art.59 şi art.60 alin.4 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic republicată cu 

modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr.1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi 

perioadele de colectare , scoatere şi transport al materialului lemnos;
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, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1.Se aprobă modificarea HCL nr.83 din 18.12.2020 privind aprobarea preţului de 

vânzare directă a sortimentelor de masă lemnoasă fasonată rezultată din exploatarea masei lemnoase 
ce se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Coşna, pentru anul de producţie 
2021, ce vor fi valorificate din platformă primară prin vânzarea directă în condiţiile art.45 din H.G. 
nr.715/2017 cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art.2.1.Prezenta se aplică pentru:Ocolul Silvic Dorna şi Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, cu 
care Comuna Coşna, are încheiate contracte de administrare/prestări servicii silvice, pentru partizile 
care se vor pune în valoarea începând cu 01.06.2021.

2.Pentru partizile puse în valoare până la data de 01.06.2021, rămân valabile preţurile 
stabilite prin HCL nr.83/2020.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 
comunei, prin compartimentele de specialitate.

Art.4.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Instituţiei şi va fi comunicată Prefectului Judeţul Suceava pentru controlul de legalitate. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

Niculai Pahomi Secretarul general al comunei,
Mariana Ivan

Coşna, 27.05.2021 
Nr.36
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi ”pentru”, 0 ”abţineri”, 0 ” împotrivă” din
numărul de 9 consilieri prezenţi la şedinţa ordinară din 27.05.2021, din total de 9 consilieri în
funcţie.


